
Ler Instruções no Final da Folha

PROVA DE SELEÇÃO – CURSO BÁSICO DE PROGRAMAÇÃO PARA WEB

TURNO (  ) Manhã   ( X ) Tarde

PROFESSOR: Josino Rodrigues

ALUNO: _________________________________________________________________  NOTA:_________

Leia as instruções no rodapé da prova
Duração: 90 minutos

1. Ao se adquirir  um computador é importante  selecionar componentes adequados para perfil  de utilização.  Em um computador, o
componente:

(A) “DDR3 de 2133 Mhz” refere-se à memória RAM.

(B) “SATA 3 de 7200 RPM” refere-se ao processador.

(C) “ASUS A58M-A/BR” refere-se ao HD (disco rígido).

(D) “NVIDIA GeForce GTX 900M” refere-se à memória ROM.

(E) “Core i7- 5960X” refere-se à placa de vídeo.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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
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e) no disco rígido – a memória Cache

6. 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.

7. 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.

8. Para que o computador de uma residência possa se conectar à Internet, utilizando a rede telefônica fixa, é indispensável o uso de um 

hardware chamado

a) hub.

b) modem.

c) acess point.

d) adaptador 3G.

e) switch.

9. O sistema operacional de um computador consiste em um

a) conjunto de procedimentos programados, armazenados na CMOS, que é ativado tão logo o computador seja ligado.

b) conjunto de procedimentos programados, armazenados na BIOS, que é ativado tão logo o computador seja ligado.

c) conjunto de dispositivos de hardware para prover gerenciamento e controle de uso dos componentes de hardware, software e 

firmware.

d) hardware de gerenciamento que serve de interface entre os recursos disponíveis para uso do computador e o usuário, sem que este 

tenha que se preocupar com aspectos técnicos do software.

e) software de gerenciamento, que serve de interface entre os recursos disponíveis para uso do computador e o usuário, sem que este 

tenha que se preocupar com aspectos técnicos do hardware.

10. Dispositivos de entrada e saída possibilitam introduzir dados externos ao computador para processamento e apresentar dados processados 

pelo computador. Alguns dispositivos efetuam ambos papéis, servindo de dispositivo de entrada e saída. Um exemplo destes dispositivos é

a) a tela sensível ao toque.

b) o leitor de código de barras.

c) o mouse ótico.

d) o scanner.

e) a webcam.
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QUESTÕES DE ALGORITMOS

11. Faça um algoritmo que :

a) Obtenha o valor para a variável HT (horas trabalhadas no mês);

b) Obtenha o valor para a variável VH (valor hora trabalhada):

c) Obtenha o valor para a variável PD (percentual de desconto);

d) Calcule o salário bruto => SB = HT * VH;

e) Calcule o total de desconto => TD = (PD/100)*SB;

f) Calcule o salário líquido => SL = SB – TD;

g) Apresente os valores de: Horas trabalhadas, Salário Bruto, Desconto, Salário Liquido 

12. Tendo como dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa ("M"masculino e "F" feminino), construa um algoritmo que calcule seu peso 

ideal, utilizando as seguintes fórmulas:

a) para homens: (72.7*h)-58

b) para mulheres: (62.1*h)-44.7

13.  Faça um algoritmo que calcule a área de um triângulo, considerando a fórmula: AREA = (BASE *ALTURA)/2. Utilize as variáveis AREA, BASE e 

ALTURA e os operadores aritiméticos de multiplicação e divisão.

14.  Faça um algoritmo que:

1. Leia um número inteiro

2. Leia um segundo número inteiro

3. Efetue a adição dos dois valores

4. Apresente o valor calculado

15. Crie um programa que peça 10 números inteiros e apresente: a média, o maior e o menor. 

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

BOA SORTE!!!!
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