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PRIMEIRA PARTE - QUESTÕES DISCURSIVAS (70 pontos) 
 
1ª QUESTÃO (Valor total: 6,0 pontos) 

Faça as seguintes conversões de base: 
 
 

Decimal Binário Hexadecimal 
85 1010101 55 

 
 
 
 
 

Binário Hexadecimal Decimal 
1010100 54 84 

 
 
 
 
 

Hexadecimal Decimal Binário 
9C 156 10011100 
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2ª QUESTÃO (Valor total: 5,0 pontos) 

Para implementar o compartilhamento da CPU entre diversos processos, um sistema operacional 
multiprogramável deve possuir um critério para determinar, entre os diversos processos no estado 
pronto, qual o próximo processo a executar. Esse procedimento de seleção, realizado pelo 
escalonador, recebe o nome de escalonamento de processos.  

 

a) Como se classificam os tipos de escalonamento? 

Preemptivo e Não-preemptivo. 

 

 

b) Descreva as políticas de escalonamento utilizadas por cada tipo enumerado no item a. 

Políticas do Escalonamento Preemptivo 

Escalonamento Circular (Round Robin) - quando um processo ganha a UCP, existe um 
tempo limite para sua utilização de forma contínua. Quando esse tempo, denominado time-
slice, expira, sem que antes a UCP seja liberada pelo processo, este volta ao estado de 
pronto, dando a vez para outro processo. A fila de processos em estado de pronto é tratada 
como uma fila circular. O escalonamento é realizado, alocando a UCP para cada processo da 
fila no intervalo de tempo determinado pelo time-slice.  
Escalonamento por Prioridades – A cada processo que alcança o estado de pronto é 
associada uma prioridade de execução. Os processos de maior prioridade são escalonados 
preferencialmente. Este tipo de preempção é implementado através de um clock, que 
interrompe o processador em determinados intervalos de tempo, para que a rotina de 
escalonamento reavalie prioridades e, se necessário, escalone outro processo. O processo 
interrompido volta para a fila de prontos.  
Escalonamento por Múltiplas Filas – Este escalonamento implementa diversas filas de 
processo no estado de pronto, onde cada processo é associado exclusivamente a uma delas. 
Cada fila possui um mecanismo próprio de escalonamento, em função das características de 
processamento do processo que a compõe. Cada fila possui uma prioridade associada, que 
estabelece quais filas são prioritárias em relação às outras. O sistema só pode escalonar 
processos de uma fila, se todas as outras de prioridade maior estiverem vazias. 
Escalonamento por Múltiplas Filas com Realimentação – Este escalonamento implementa 
diversas filas de processo no estado de pronto e cada processo pode se deslocar entre elas. 
O sistema identifica dinamicamente o comportamento de cada processo, ajustando assim 
suas prioridades de execução e mecanismos de escalonamento. O escalonamento de um 
processo em uma fila só acontece quando todas as outras filas de prioridades mais altas 
estão vazias. A fila de mais baixa prioridade implementa o mecanismo do escalonamento 
circular. 

 

 

Políticas do Escalonamento Não-preemptivo 

Escalonamento First-in-first-out (Fifo) - o processo que chegar primeiro (first-in) é o 
primeiro a ser selecionado para execução (first-out). Seu algoritmo de implementação é 
bastante simples, sendo necessária apenas uma fila, onde os processos que passam para o 
estado de pronto entram no seu final e são escalonados quando chegarem ao seu início.  
Escalonamento Shortest-Job-First (SJF) – cada processo é associado ao seu tempo de 
execução. Dessa forma, quando o processador está livre, o processo em estado de pronto 
que precisar de menos tempo de UCP para terminar seu processamento é selecionado para 
execução (shortest-job-first).  
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3ª QUESTÃO (Valor total: 10,0 pontos) 

O termo palíndromo refere-se a “palavras, números ou frases que podem ser lidas indiferentemente 
da esquerda para a direita e vice-versa, sempre com o mesmo sentido”.Como exemplo pode-se citar: 
“osso”, “ama”, “A sacada da casa", dentre outros. 

a. Construa um algoritmo em português estruturado que leia palavras ou frases e identifique se 
as mesmas constituem palíndromos.  

 
    Início 
        i, tam : inteiro; 
        frase1, frase2 : caracter; 
        palindroma : lógico; 
 
        leia (frase1); 
        tam = tamanho(frase1) 
        para i de 1 até tam faça 
            se parte(frase1, i, 1) <> “ “ então 
                frase2 � frase2 + parte(frase1, i, 1) 
            fim se 
        fim para 
 
        tam = tamanho(frase2) 
        palindroma = Verdadeiro 
        para i de 1 até tam div 2 faça 
            se parte(frase2, i, 1) <> parte(frase2, tam + 1 - i, 1) então 
                palindroma � falso 
                abandone 
            fim se 
        fim para 
 
        se palindroma então 
            imprima (“É palindroma”) 
        senão 
            imprima (“Não é palindroma”) 
        fim se 
    Fim 
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b) Implemente a solução desenvolvida no item anterior em VisualBasic ou Delphi. 
 

Linguagem:  VB   Delphi 
 

    Private Sub btnVerificar_Click(ByVal sender As System.Object,  
                          ByVal e As System.EventArgs) Handles btnVerificar.Click 
        Dim i, tam As Integer 
        Dim frase As String 
        Dim palindroma As Boolean 
 
        frase = "" 
        tam = Len(txtFrase.Text) 
        For i = 1 To tam 
            If Mid(txtFrase.Text, i, 1) <> " " Then 
                frase = frase & Mid(txtFrase.Text, i, 1) 
            End If 
        Next 
        tam = Len(frase) 
        palindroma = True 
        For i = 1 To tam / 2 
            If Mid(frase, i, 1) <> Mid(frase, tam + 1 - i, 1) Then 
                palindroma = False 
                Exit For 
            End If 
        Next 
 
        If palindroma Then 
            lblResultado.text = "É palindroma" 
        Else 
            lblResultado.Text = "Não é palindroma" 
        End If 
    End Sub 
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4ª QUESTÃO (Valor total: 3,0 pontos) 

Caracterize o processo de manutenção de software e diferencie os respectivos tipos de manutenção 
que podem ser aplicados ao software. 

O processo de manutenção focaliza as modificações associadas com a correção de erros, as 
adaptações necessárias, à medida que o ambiente do software evolui, e as modificações devidas 
aos melhoramentos provocados pela modificação dos requisitos do cliente. O processo de 
manutenção aplica novamente os passos das fases de definição e desenvolvimento, mas o faz no 
contexto de software existente.  

Quatro tipos de modificação são encontrados durante a fase de manutenção: 

Correção: modifica o software para corrigir defeitos; 

Adaptação: modificações no software para acomodar mudanças no seu ambiente externo; 

Aperfeiçoamento: aprimora o software além dos requisitos funcionais originais; 

Prevenção: modificações nos software para que possa ser mais facilmente corrigido, adaptado e 
melhorado; 

(Pressman, 2.1) 
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5ª QUESTÃO (Valor total: 5,0 pontos) 

A tabela de decisão é uma ferramenta importante quando um conjunto complexo de condições e 
ações é encontrado em um componente de software. Elabore a tabela de decisão para situação 
descrita a seguir: 
 

Se uma conta de cliente é faturada usando um método de taxa fixa, é feito o débito do mínimo 
mensal para consumo de menos que 100 kW/h (quilowatt-hora). Caso contrário, o faturamento 
por computador aplica uma estrutura de taxas do esquema A. No entanto, se a conta é 
faturada usando um método de taxa variável, uma estrutura do esquema A se aplica a 
consumo abaixo de 100 kW/h, com consumo adicional faturado de acordo com o esquema B. 

 
Condições 1 2 3 4 
Conta de taxa fixa V V F F 
Conta de taxa variável F F V V 
Consumo < 100 kW/h V F V F 
Consumo ≥100 kW/h F V F V 
     
Ações     
Débito mínimo mensal X    
Esquema de faturamento A  X X  
Esquema de faturamento B    X 

(Pressman, 16.1) 
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6ª QUESTÃO (Valor total: 4,0 pontos) 

Responda as perguntas abaixo com relação a hardware: 

a) Apresente as características da memória RAM e faça um breve histórico da evolução desse 
tipo de memória. 

 

A memória RAM se caracteriza conforme o seu clock (velocidade de comunicação com o 
processador) e sua capacidade de armazenamento em um único pente de memória.  

Memória SIMM-30, por exemplo, tinha 30 MHz de velocidade de seu clock e de 256KB a 2MB de 
armazenamento, era utilizada na época do sistema operacional MS-DOS. 

Memória SIMM-72, com 72MHz de clock e de 1 a 64MB de armazenamento.  

Memória DIMM com 96 a 144MHz e com 32 a 256MB.  

Memória SDRAM com 122, 144 e 166MHz e com 32 a 512MB.  

Memória DDR (Double Data Rate) com 122 a 200 x 2. 

Memória DDR2 com proteção contra aquecimento e com clock já de 211 x 2. 

Memória DDR3, com um clock de 322MHz e capacidade de armazenamento em um único pente 
de 2GB (capacidade máxima para uma placa-mãe convencional). 
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b) Caracterize cada um dos barramentos utilizados nos PC´s. 

ISA (Industries Standard Architecture): slots de 8 e de 16 bits. 

EISA (Extended Industry Standard Architecture): barramento de 32 bits. Propicia uma divisão do 
tráfego de informações, com um bus entre a CPU e as unidades de entrada e de saída e outro 
entre a CPU e a unidade de memória. 

MCA (Micro Channel Architecture): permite sua utilização por vários processadores, 
possibilitando a multitarefa e o processamento paralelo (simétrico). 

VLB (Vesa Local Bus): voltado para a interface de vídeo. 

PCI (Peripheral Component Interconnect): permite taxas de transferências cerca de quatro vezes 
mais velozes que nos barramentos padrão EISA e três vezes superior ao padrão MCA. Opera 
com 32 ou 64 bits. Possui suporte para PnP (Pulg and Play). 

AGP (Acelerated Graphics Port): desenvolvido com objetivo de melhorar o desempenho das 
placas de vídeo especiais, transfere dados quatro vezes mais rápido que o PCI. 

USB (Universal Serial Bus): barramento PnP (Pulg and Play) para periféricos. 

Firewire(ou IEEE 1394): barramento voltado para perfiféricos,  

IrDA (Infrared Developes Association): barramento sem fios – comunicação feita através de luz 
infravermelha. 
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7ª QUESTÃO (Valor total: 5,0 pontos) 

Um restaurante é um estabelecimento comercial cuja atividade principal é a gastronomia. Nesse 
contexto, sabemos que: 

����    Cada um dos restaurantes tem um nome, endereço, CGC e uma quantidade de mesas 
correspondente a cada um dos tipos de mesa (2 lugares, 4 lugares, 6 lugares, etc).  

����    As mesas de cada tipo são numeradas e classificadas como destinadas a fumantes ou não-
fumantes; 

����    Os garçons possuem um apelido, nome, matrícula e são responsáveis, cada um, por um 
conjunto de mesas; 

����    O cardápio é composto por itens (ou pratos) que possuem um código, um nome, uma 
descrição e preço e está dividido em opções, como: entrada, salada, carne, frango, peixe, 
massas, bebidas, sobremesa, etc. 

����    Os freqüentadores mais assíduos de cada restaurante são denominados clientes que são 
identificados por um código e cujas informações de nome, endereço e telefone(s) são 
arquivadas; 

����    O restaurante aceita reservas. A reserva é feita para uma data e hora e para um número 
determinado de pessoas. De acordo com esse número de pessoas, são reservadas uma ou 
mais mesas, considerando a área escolhida por quem fez a reserva: fumante ou não-fumante. 
No ato da reserva, é solicitado um nome e um ou mais telefones de contato para a reserva. 
Caso a reserva tenha sido feita por um cliente, o seu código também fica registrado na 
reserva; 

����    Para cada atendimento é registrada a data, hora de entrada e de saída, o cliente (opcional), 
a(s) mesa(s) utilizada(s), o garçom que atendeu, os itens do cardápio consumidos e 
respectivas quantidades, o valor total sem a comissão do garçom e o valor total com a 
comissão do garçom; 

����    O pagamento do atendimento pode ser feito em dinheiro, em cheque ou em cartão (ou 
qualquer combinação destas formas de pagamento). Registra-se o valor correspondente a 
cada forma de pagamento do atendimento; 

����    O atendimento pode ser relativo a uma reserva ou não; 

 Construa o Diagrama de Entidade-Relacionamento da situação descrita acima, contendo: 
� Os atributos de cada entidade, na Terceira Forma Normal, identificando os atributos chave 

primária com " # " e chave estrangeira com " * " ; 
� O relacionamento entre as entidades e respectivas cardinalidades e obrigatoriedades. 
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8ª QUESTÃO (Valor total: 6,0 pontos) 

Uma empresa de aluguel de carros mantém três tabelas para controle de suas atividades comerciais: 
TabCarros, TabClientes e TabAlugueis. As tabelas possuem as estruturas apresentadas abaixo.  

 
TABCARROS (Tipo, Modelo, Portas, Motor, Diaria) 
 
TABCLIENTE (Codigo, Nome, CPF, NumeroHabilitacao, Validade, Endereco, Cidade, Estado,  

Telefone) 
 

 TABALUGUEL (Codigo, Tipo, DataInicio, DataTermino, FormaPagamento, Valor) 

Os atributos sublinhados constituem chaves primárias. A partir das informações acima, crie consultas 
SQL que atendam aos itens abaixo: 

a) Obter os nomes dos clientes que alugaram o modelo “Dobloo” ou “Kangoo” no período de 
11/10/2007 a 15/10/2007. 

 

SELECT DISTINCT nome FROM tabaluguel, tabcliente, tabcarros 

WHERE tabcliente.codigo=tabaluguel.codigo and tabcarros.tipo=tabaluguel.tipo and 

(modelo=”Dobloo” or modelo=”Kangoo”) and (datainicio<=15/10/2007 and datafim>=11/10/2007) 

 

 

b) Obter o tipo de carro mais alugado e o tempo médio de locação em dias. 

 SELECT tipo, COUNT(tipo), AVG(datafim – datainicio) 

 FROM tabaluguel 

 GROUP BY tipo 

 ORDER BY COUNT(tipo) DESC 

 

c) Excluir de TabCarros o tipo que estiver há mais de trinta dias sem locação. 

DELETE  *  FROM tabcarros WHERE Tipo NOT IN 

(SELECT DISTINCT Tipo FROM tabaluguel WHERE NOW() – datafim <= 30); 
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9ª QUESTÃO (Valor total: 20,0 pontos) 

Pretende-se construir uma página que permita o login por níveis de usuário. Considerando-se essa 
tarefa, resolva as questões abaixo: 

a) dado o formato da tela de login, escreva o código html para apresentar essa tela em uma 
página aspx, leve em conta o código de cor: #003300 para a borda e #EAFFEA para o fundo 
da tabela. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > 
<head runat="server"> 
    <title>Untitled Page</title> 
</head> 
<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <div> 
        <table bgcolor = "#EAFFEA" style="border-left-color: #003333; border-bottom-color: #003333; 
border-top-style: solid; border-top-color: #003333; border-right-style: solid; border-left-style: solid; 
border-right-color: #003333; border-bottom-style: solid"    > 
            <tr> 
                <td style="height: 21px; width: 104px;"> 
                    Login</td> 
                <td style="width: 166px; height: 21px"> 
                    <asp:TextBox ID="t_login" runat="server"></asp:TextBox></td> 
                
            </tr> 
            <tr> 
                <td style="width: 104px; height: 26px;"> 
                    Senha</td> 
                <td style="width: 166px; height: 26px;"> 
                    <asp:TextBox ID="t_senha" runat="server" TextMode="Password"></asp:TextBox></td> 
              
            </tr> 
            <tr> 
                <td style="width: 104px; height: 26px; text-align: right;"> 
                    <asp:Button ID="Button1" runat="server" Text="Login" /></td> 
                <td style="width: 166px; height: 26px;"> 
                    <asp:Button ID="Button2" runat="server" Text="Esqueci Senha" /></td> 
                 
            </tr> 
        </table> 
    </div> 
    </form> 
</body> 
</html> 
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b) Qual(is) validador(es) poderia(m) ser usado(s) nesse formulário? Descreva.  
 

Requeredfieldvalidator – Valida campos de preenchimento obrigatório, garantindo que o usuário 
preencherá o referido campo. 

 
c) Usando as tabelas e a string de conexão abaixo, escreva o código para validar o login no evento 
on_clique do mouse sobre o botão “Login”.  
 
String de Conexão: Data Source=meuServidor;Initial Catalog=meuBanco;User 
Id=NomeUsuario;Password=SenhaUsuario;  
 
Tabelas: Usuario(login, senha, cod_tipo) 
              Tipo(codigo, descrição) 
 

String de Conexão: Data Source=meuServidor;Initial Catalog=meuBanco;User 
Id=NomeUsuario;Password=SenhaUsuario;  

 

Tabelas: Usuario(login, senha, cod_tipo) 
              Tipo(codigo, descrição) 
 
Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles 
Button1.Click 
        Dim con As New Data.OleDb.OleDbConnection 
        Dim com As Data.OleDb.OleDbCommand 
        Dim rs As Data.OleDb.OleDbDataReader 
        Dim sql, login, senha As String 
        login = t_login.Text 
        senha = t_senha.Text 
        sql = "select login, senha, cod_tipo from usuario where login = '" + login + "' senha = '" + senha + 
"'" 
        con.ConnectionString = "Data Source=meuServidor;Initial Catalog=meuBanco;User 
Id=NomeUsuario;Password=SenhaUsuario; " 
        con.Open() 
        com = New Data.OleDb.OleDbCommand(sql, con) 
        rs = com.ExecuteReader() 
        If rs.Read() Then 
        End If 
End Sub 
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d) Escreva o Código para armazenar em uma variável de sessão o login do usuário, caso ele esteja 
correto. 
 

session(“login”) = rs(“login”) 

 

 
 
 
e) escreva uma função que redirecione o usuário para sua página de acordo com seu tipo. Para tanto 
use a tabela abaixo: 
 

Código do Tipo Descrição do Tipo Página 
1 Aluno alun.aspx 
2 Funcionário func.aspx 
3 Professor Prof.aspx 

   
OBS: indique as alterações no código das questões anteriores para que isso seja possível. 
 

If rs.Read() Then 

            Session("login") = rs("login") 

            Select Case rs("cod_tipo") 

                Case 1 

                    Response.Redirect("alun.aspx") 

                Case 2 

                    Response.Redirect("func.aspx") 

                Case 3 

                    Response.Redirect("Prof.aspx") 

 

            End Select 

        End If 
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10ª QUESTÃO (Valor total: 6,0 pontos) 

Observe o seguinte código: 
 

Sub m2 (t as integer, t1 as integer) 
   Dim aux as integer 
   Aux = t 
   t = t1 
   t1 = aux 
   response.write(t & “-“ & t1 & “<br>”)  
end sub 
 
Sub m1 (t as integer, t1 as integer) 
   t1 = t1 * 2  
   t = t + 1 
   m2(t1, t) 
end sub 
 
Dim i, t, t1 as integer 
t = 2 
t1 = 3 
For I = 0 to 3  
  t =t + i 
  t1 = t1 + i    
  m1(t, t1) 
next   
 
 

Escreva os valores que serão exibidos pelo programa. 
 

3 - 6 

4 - 8 

6 - 12 

9 - 18
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SEGUNDA PARTE - DISSERTAÇÃO (30 pontos) 

 
Desenvolva o tema sorteado sob a forma de Dissertação, utilizando, no mínimo, três e, no 

máximo, cinco páginas.  Discorra sobre os conteúdos relevantes ao tema. 

Se desejar, utilize as folhas de rascunho, sem destacá-las do corpo da prova.  Entretanto, 
para efeito de avaliação, o rascunho não será considerado. 

 
 

 
TEMAS PARA DISSERTAÇÃO 

 
 
 

 

1) Programação Estruturada 

 

2) As Fases do Ciclo de Desenvolvimento de Sistemas 

 

3) Subprogramação e Passagem de Parâmetros 

 

4) Modularização 

 

5) Gerenciamento de Memória 

 

6) UML (Unified Modeling Language) 

 

7) Técnicas de Teste de Software 

 

8) Montagem de um PC passo a passo 

 

9) Normalização 

 

10) SQL ANSI 

 

 

 

 

 


