
Ler Instruções no Final da Folha

PROVA DE SELEÇÃO – CURSO BÁSICO DE PROGRAMAÇÃO PARA WEB

TURNO (X) Manhã   (  ) Tarde

PROFESSOR: Josino Rodrigues

ALUNO: _________________________________________________________________  NOTA:_________

Leia as instruções no rodapé da prova
Duração: 90 minutos

1. Correspondem, respectivamente, aos elementos placa de som, editor de texto, modem, editor de planilha e navegador de internet:

a) software, software, hardware, software e hardware.

b) hardware, software, software, software e hardware.

c) hardware, software, hardware, hardware e software.

d) software, hardware, hardware, software e software.

e) hardware, software, hardware, software e software.

2. São dispositivos que podem ser utilizados para realização de cópia de segurança do usuário:

a) pen drive, DVD, CD e disco rígido.

b) pen drive, RAM e CD-R.

c) disco rígido, DVD-RW, EPROM e RAM.

d) disc laser, CD-RW, modem e EPROM.

e) bluetooth, disco rígido, placa de som e pen drive.

3. Paulo possui R$ 3.500,00 para comprar um computador para uso pessoal. Ele deseja um computador atual, novo e com configurações 

padrão de mercado. Ao fazer uma pesquisa pela Internet observou, nas configurações dos componentes de hardware, os seguintes 

parâmetros: 3.3 GHz, 4 MB, 2 TB, 100 Mbps e 64 bits. De acordo com as informações acima,

a) 2 TB é a quantidade de memória RAM

b) 3.3 GHz é a velocidade do processador.

c) 100 Mbps é a velocidade do chipset

d) 4 MB é a capacidade do HD.

e) 64 bits é a capacidade da memória ROM.

4. Um sistema operacional é formado por um conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do sistema computacional, 

fornecendo uma interface entre o computador e o usuário.

“Quando o computador é ligado ocorre o carregamento do Sistema Operacional, que está normalmente ...I..., para ...II... .”

Completa corretamente as lacunas I e II, respectivamente:

a) no HD - a memória RAM

b) na memória Cache - a memória RAM

c) em CD - a memória ROM

d) em DVD – na memória Cache

e) no disco rígido – a memória Cache

5. A capacidade nominal de armazenamento de uma mídia de DVD-RW, com camada simples e lado simples é de

a) 4,7GB.

b) 700MB.

c) 9,40GB.

d) 720MB.

e) 1024TB.
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6. Durante a operação de um computador, caso ocorra interrupção do fornecimento de energia elétrica e o computador seja desligado, os 

dados em utilização que serão perdidos estão armazenados

a) no disco rígido e memória RAM.

b) em dispositivos removidos com segurança.

c) no disco rígido.

d) na memória RAM.

e) no disco rígido decorrentes de atividades dos programas que estavam em execução.

7. O Sistema Operacional

a) é o software responsável pelo gerenciamento, funcionamento e execução de todos os programas.

b) é um software da categoria dos aplicativos, utilizado para a criação de textos, planilhas de cálculo, desenhos etc.

c) apesar de gerenciar a leitura e a gravação de arquivos, delega a função de localização de programas nas unidades de discos a 

softwares utilitários de terceiros.

d) Linux é um software proprietário, já o Windows, é o software livre mais utilizado nos computadores pessoais atualmente.

e) não está relacionado à evolução das CPUs, pois independem de componentes de hardware, já que são executados em um 

computador virtual (virtual machine).

8. Adquirir um disco magnético (HD) externo de 1 TB (terabyte) significa dizer que a capacidade nominal de armazenamento aumentará em

a) 1000³ bytes ou 109 bytes.

b) 10004 bytes ou 1012 bytes.

c) 1024³ bytes ou 230 bytes.

d) 10244 bytes ou 240 bytes.

e) 1024³ bytes ou 168 bytes.

9. Um usuário deseja definir qual unidade de armazenamento de dados vai instalar em seu computador: discos rígidos (HDs) ou unidades de 

estado sólido, conhecidas como Solid State Drive − SSD. Comparando as duas unidades de armazenamento, os HDs apresentam

(A) como vantagem não necessitar, ao contrário dos SSDs, do uso permanente de energia para a preservação dos dados.

(B) tempos de leitura e de escrita menores do que as memórias SSDs, embora estas sejam confiáveis.

(C) consumo de energia inferior ao dos SSDs, que geram muito calor durante a operação, exigindo a presença de dissipadores.

(D) atualmente, um custo de armazenamento inferior, e capacidade de armazenamento superior aos dos SSDs.

(E) como vantagem, a necessidade de desfragmentação menos frequente do que os SSDs.

10. É responsável pela realização de cálculos matemáticos em um computador o componente de hardware denominado

a) barramento do sistema.

b) teclado.

c) processador.

d) byte.

e) disquete
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QUESTÕES DE ALGORITMOS

11. Faça um algoritmo que leia dois números inteiros(A e B) e apresente o resultado do quadrado da soma dos valores lidos.

12. Faça um algoritmo que calcule e imprime a soma dos inteiros de 1 a 10. Utilize as estruturas de repetição para implementar sua solução.

13. Faça um algoritmo que leia dois números A e B, e imprima o maior deles.

14. Crie um programa que peça 10 números inteiros e apresente o maior número

15. Implemente um algoritmo que calcule o tempo de uma viagem de carro. Pergunte a distância a percorrer e a velocidade média esperada 

para a viagem.

16.  Por qual motivo você deveria ser aceito no curso? 

BOA SORTE!!!!
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