
                       PROVA ESTÁGIO 2012 – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

1) Sobre o sistema operacional Linux, qual o comando para exibir os arquivos e diretórios:
a) ls
b) dir
c) cd
d) list
e) list dir

2) Sobre o sistema operacional Linux, qual o comando para criar diretórios:
a) create dir 
b) crdir
c) make dir
d) mkdir
e) mkadir

3) Sobre o sistema operacional Linux, qual o comando para mudança de permissão de acesso 
em arquivos e diretórios:
a) chp 
b) ch -p 
c) chmod
d) chpermission
e) chsecurity

4) Sobre o sistema operacional Linux, responda qual o usuário administrador:
a) admin
b) administrator
c) administrador
d) root
e) master

5) Sobre banco de dados, responda qual a alternativa correta:

I. Um banco de dados pode ser composto por schemas, que por sua vez pode ser composto 
por tabelas.
II. O comando INNER JOIN pode ser usado em um SELECT mesmo quando não há 
FOREIGN KEY ligando as tabelas.
III. O comando UNION é usado para unir 2 SELECTS mesmo quando não houver a mesma 
quantidade de colunas entre os SELECTS.

a) Apenas a I é verdadeira
b) Apenas a II é verdadeira
c) Apenas a I,II são verdadeiras
d) Apenas a II,III são verdadeiras
e) I,II,III são verdadeiras

6) Sobre banco de dados, responda qual a alternativa correta:

I. A PRIMARY KEY de uma tabela não pode ser formada por mais de uma coluna
II. A FOREIGN KEY de uma tabela não pode ser formada por mais de uma coluna
III. A FOREIGN KEY de uma tabela é  PRIMARY KEY em outra tabela.



a) Apenas a I é verdadeira
b) Apenas a II é verdadeira
c) Apenas a I,II são verdadeiras
d) Apenas a II,III são verdadeiras
e) I,II,III são verdadeiras

7) Sobre banco de dados, marque a alternativa que representa apenas SGBDs:

a) tomcat, apache, db, database
b) SQLServer, Oracle, DataBase, DB
c) Banco de dados, Mysql, dbase, base
d) Access, base, Mysql, Java
e) SQLServer, Postgresql, Mysql, Oracle

8) Sobre banco de dados, marque a opção que não possui erro de sintaxe:

a)   select nome, idade, endereco from clientes
having where idade >10

b)   select nome, idade, endereco from clientes
having idade >10

c)   select nome, idade, endereco from clientes
where count(idade) >10

d)   select nome, idade, endereco from clientes
where idade > 10
group by nome, idade, endereco 
having idade < 30
order by endereco, idade, nome

e)  select nome, idade, endereco from clientes
where idade >10
group by nome

9) Sobre banco de dados, marque a alternativa que representa os tipos de JOIN utilizado em 
consultas:

a) inner join, left join, right join e full join
b) inner join, left join, right join e outer join
c) inner join, left join, right join e full outer join
d) inner join, left join, right join e back join
e) inner join, after join, right join e full join

10) Sobre programação, marque a alternativa que representa linguagens de programação:

a) C#, Ruby, C, Java
b) Vb, Delphi, dotnet, C



c) Java, Rails, dotnet, C++
d) javascript, Eclipse, Java, VB.net
e) mysql, javascript, Delphi, VB

11) Sobre programação, responda qual a alternativa correta:

I. IF, ELSE, CASE e FOR, WHILE são estruturas de repetição e decisão respectivamente
II. Uma classe é formada por atributos e métodos e também pode ser chamada de objeto da 
classe.
III. Para utilizar um método declarado como estático em uma determinada classe precisasse 
obrigatoriamente instanciar um objeto desta classe.

a) Apenas a I é verdadeira
b) Apenas a II é verdadeira
c) Apenas a III é verdadeiras
d) Apenas a II,III são verdadeiras
e) nenhuma é verdadeira

12) Sobre programação, marque a alternativa correta:
a = 10
i = 0

while (i < 10)
while (i < 10)

a = a +1
i = i +1

end while
end while

a) 10
b) 20
c) 30
d) 40
e) 50

13) Sobre programação, marque a alternativa correta:
a = 0
x = 0

for (i = 0, i < 10, i++)
while (x < 5)

x = x + 1
a = a + 1

end while
x= 0
end while

a) 10
b) 20



c) 30
d) 40
e) 50

14) Sobre programação, marque a alternativa correta:

x = 5 

function calcula(x) 
if x > 1 

a = x - 1 
return x * calcula(a)

else 
return 1 

end 

end 

imprimir calcula(x)

a) 100
b) 110
c) 120
d) 130
e) 140

15) Sobre programação, responda como podemos classificar a lógica utilizada no algoritmo da 
questão 14:

a) progressiva
b) aritmética
c) matemática
d) recursiva
e) refatorada


