Concurso Público para provimento de cargo efetivo de Docentes
Edital 20/2015 – CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO II
Campus Rio Pomba

Questão 01 No processo de construção de compiladores, é essencial compreender e manipular as
expressões regulares e suas equivalências. Dentro desse contexto, seja o alfabeto ∑ = {a, b,
c, d, e} e a seguinte expressão regular: a (ba | ced)*. Sobre esse assunto, leia as seguintes
afirmações:
I - Essa expressão regular pode ser descrita por um autômato finito determinístico com
movimentos vazios.
II - A Gramática Regular, que descreve essa expressão regular, é linear à direita e à esquerda ao
mesmo tempo.
III - Essa expressão regular é equivalente à gramática linear unitária à direita, G = ({S, A, B, D,
H}, {a, b, c, d, e}, {S→aA, A→bB, A→cD, A→ε , B→aA, D→eH, H→dA}, S).
IV - Essa expressão regular é equivalente à gramática linear à esquerda, G = ({A}, {a, b, c, d, e},
{A→Aba, A→Acde, A→a}, A).
Assinale a alternativa CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I, II e IV estão corretas.
Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas I, III e IV estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas.
Todas estão corretas.

Questão 02 Sobre linguagens regulares (LRs), é INCORRETO afirmar:
a) LRs podem ser infinitas.
b) O poder de expressão de conjuntos regulares e expressões regulares é equivalente.
c) Qualquer LR reconhecida por um Autômato Finito Não Determinístico (AFND) pode ser
reconhecida por um Autômato Finito Determinístico (AFD).
d) LRs são capazes de expressar duplo balanceamento.
e) LRs são fechadas para união, concatenação, complemento, interseção e fecho de Kleene.
Questão 03 Considerando o lema do bombeamento para Linguagens Regulares (LRs), é CORRETO
afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

L = {(a! )! | n ≥ 1} é uma linguagem regular.
L = {ww|w ϵ {0,1}∗ } é uma linguagem regular.
L = {0! 1! , n ≥ 0} é uma linguagem regular.
L = {w|w = ab! ac ! , n ≥ 0, m ≥ 0} é uma linguagem regular.
Para provar que uma linguagem é do tipo 1, aplica-se o lema do bombeamento.
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Questão 04 Sobre uma Gramática Livre de Contexto (GLC), na Forma Normal de Chomsky (FNC), é
INCORRETO afirmar que:
a) não possui símbolos inúteis.
b) possui restrições rígidas na definição de suas regras, porém sem reduzir o poder de geração das
GLCs.
c) a árvore de derivação é sempre binária.
d) não possui recursividade à esquerda.
e) não possui regras de cadeia ou par unidade.
Questão 05 Considere a seguinte Gramática Livre de Contexto G, com o estado inicial S:
S → VSV | T
T → xUy | yUx
U → VUV | V | ε
V→x|y
Atribua V (verdadeiro) ou F (falso) para as derivações a seguir.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

VVFF
FVVV
VFVV
FVVF
VFFV

Questão 06 Sobre as linguagens recursivas e recursivamente enumeráveis, é CORRETO afirmar:
a) Em 1936, Alan Turing provou que qualquer função computável pode ser processada por uma
Máquina de Turing.
b) As Linguagens Tipo 0 podem ser reconhecidas por uma Máquina de Turing, então, de acordo com a
hierarquia de Chomsky, as Linguagens Tipo 3 também podem ser reconhecidas por uma Máquina
de Turing.
c) De acordo com a Hierarquia de Chomsky, o conjunto das Linguagens Tipo 3 está contido no
conjunto das Linguagens Tipo 0, portanto toda Linguagem Enumerável Recursivamente pode ser
emulada por um Autômato Finito.
d) O modelo apresentado por Turing, em 1936, assim como os reconhecedores das Linguagens Tipo 2
(Autômatos de Pilha) são uma 8-upla.
e) Ambos os reconhecedores das Linguagens Tipo 1 e Tipo 2 possuem uma unidade de controle,
sendo que essa unidade de controle pode se mover tanto para a direita quanto para a esquerda da fita
de entrada.
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Questão 07 Dada uma Linguagem Recursiva LA e uma Linguagem Recursivamente Enumerável LB, é
CORRETO afirmar:
a) A linguagem LB pode ser enumerada em ordem lexicográfica.
b) A linguagem LA é decidida por um Autômato Linearmente Limitado com fita limitada ao tamanho
da entrada.
c) A linguagem LA pode entrar em loop no reconhecimento de uma palavra w ∉ L! .
d) A linguagem LA ou LB pode entrar em loop no reconhecimento de uma palavra que pertença à
respectiva linguagem.
e) A linguagem LB é decidida por uma Máquina de Turing Determinística de uma única fita.
Questão 08 Sobre linguagens representadas na hierarquia de Chomsky, é CORRETO afirmar que:
a) uma linguagem L é livre de contexto se for reconhecida por um autômato finito determinístico.
b) uma linguagem L é recursiva se for reconhecida por uma Máquina de Turing M, mas M pode não
parar para uma palavra w ∈ L.
c) a notação Backus-Naur Form (BNF) introduz uma forma de representação textual para descrever
Gramáticas Sensíveis ao Contexto (GSCs).
d) um autômato finito não determinístico não pode ser transformado em um autômato finito
determinístico equivalente.
e) não há solução para um problema representado por uma linguagem L que é recursivamente
enumerável, mas não é recursiva.
Questão 09 Se uma linguagem indecidível L é Turing-reconhecível, então o complemento de L (isto é,
L) é:
a) Linguagem Regular.
b) Linguagem Livre de Contexto.
c) Linguagem Turing-reconhecível.
d) Linguagem Turing-não-reconhecível.
e) Linguagem Turing-decidível.
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Questão 10 Considere uma Máquina de Turing M que possui:
●
●
●
●
●
●
●

Um conjunto finito de estados Q = (q ! , q! )
Um estado inicial q !
Um estado final q!
Um alfabeto inicial Σ = (a, b)
Um alfabeto de fita Γ = (a, b, ε)
Um símbolo de fita vazio ε
Funções de transição representadas pela Tabela 1 abaixo:

Tabela 1: Representação da tabela de transição da Máquina de Turing M.

Função de Transição

Movimento

δ(q! , a)

(q! , a, R)

δ(q! , b)

(q! , a, R)

δ(q! , ε)

(q! , ε, R)

δ(q! , a)

(q! , a, L)

δ(q! , b)

Nenhum (parada)

δ(q! , ε)

(q! , a, L)

Qual é a palavra aceita pela Máquina de Turing M?
a)
b)
c)
d)
e)

abaab
aabab
abba
babab
εaεb

Questão 11 Após a análise léxica do trecho de código em linguagem ANSI C, apresentado abaixo, são
criados quantos tokens?
int gcd (int a, int b) {
return a!=b;
}

a)
b)
c)
d)
e)

17
16
24
26
36
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Questão 12 Sobre Análise Léxica, é INCORRETO afirmar:
a) Um diagrama de transição é um Autômato Finito estendido com retrocesso e funções de retorno em
estados finais.
b) Token é um símbolo terminal na gramática de uma linguagem de programação.
c) Gramáticas Regulares (GRs) são largamente utilizadas como notação para descrever padrões de
tokens.
d) Lexema é a cadeia de caracteres de entrada de um determinado token.
e) O Lex ou Flex (Fast Lex) é uma ferramenta que gera analisadores léxicos a partir de expressões
regulares.
Questão 13 A partir da gramática G, foi obtida a seguinte tabela sintática. Na Tabela 2, a letra “s” é a
abreviação da palavra “shift” e “r” é abreviação da palavra “reduce”. Essa tabela foi
confeccionada pela técnica “Simple LR” (isto é, SLR).
Tabela 2: Representação de uma tabela SLR.

De acordo com a gramática G e a tabela SLR, é INCORRETO afirmar:
a) Essa tabela sintática é também chamada de tabela shift-reduce, e, a partir dela, é feita a análise
sintática de forma ascendente.
b) A linha “0”, coluna “(” se justifica devido a F → .(E) estar em Closure 0, e GOTO(0, “(“ ) = 4
então faça AÇÃO[0, “(” ] = s4.
c) A linha “0”, coluna “id” se justifica devido a F → .id estar em Closure 0, e GOTO(0, “id”) = 5
então faça AÇÃO[0, “id”] = s5.
d) A linha “0”, coluna “E” se justifica devido a E → .E+T estar em Closure 0, e GOTO(0, E) = 1
então faça GOTO[0, E] = 1.
e) A linha “9”, coluna “+” se justifica devido a E → E+T. estar em Closure 9 então faça AÇÃO[9,
“+”] = reduce E → E+T, para todo FIRST de E.
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Questão 14 Sobre Análise Sintática, é INCORRETO afirmar:
a) Gramáticas Ambíguas são aquelas que permitem a construção de mais de uma derivação mais à
esquerda para uma mesma sentença.
b) O problema de identificar se uma gramática infinita é ambígua é indecidível.
c) Gramáticas recursivas à esquerda podem causar loop em analisadores sintáticos descendentes (topdown).
d) Analisadores sintáticos descendentes são, normalmente, construídos para classes de gramática
LL(k), enquanto que os analisadores sintáticos ascendentes são, normalmente, construídos para
classes de gramática LR(k).
e) A classe de gramática LL(1) é capaz de reconhecer mais linguagens do que a LR(1).
Questão 15 Sobre Análise Semântica, é INCORRETO afirmar que:
a) uma Definição Dirigida por Sintaxe (SDD) é uma Gramática Livre de Contexto acrescida de
atributos e regras semânticas.
b) uma SDD L-atribuída é uma Definição Dirigida por Sintaxe que envolve apenas atributos
sintetizados.
c) é na Análise Semântica que são identificados problemas como uso de variáveis não declaradas e
incompatibilidade de tipos.
d) um atributo sintetizado de um nó é calculado a partir dos valores dos atributos dos seus nos filhos.
e) uma Definição Dirigida por Sintaxe pode produzir efeitos colaterais, por exemplo, entrar com o tipo
de um identificador na Tabela de Símbolos.
Questão 16 A etapa de análise semântica é parte do front-end de um compilador e possui notável
importância na verificação de erros do código-fonte. Assinale a alternativa que NÃO
representa um erro semântico.
a) Identificador já declarado no escopo atual.
b) Atribuição de um literal para outro tipo, como um inteiro para uma string.
c) Identificador já declarado em escopo superior.
d) Incompatibilidade no número de parâmetros de um procedimento.
e) Reconhecer se uma determinada sequência de caracteres é válida.
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Questão 17 Seja “a” um arranjo de ponto flutuante, em que cada ponto flutuante ocupa 8 bytes. Assinale
um possível código de três endereços para o seguinte trecho de código:
do i = i + 1; while (a[i] < v);
a)

L:

t1 = i + 1
i = t1
t2 = i * 8
t3 = a[ t2 ]
if t3 < v goto L

b)

100:
101:
102:
103:

t1
t2
t3
if

c)

L:

i = i + 1
t2 = i * 8
t3 = a[ t2 ]
if t3 < v goto L

d)

100:
101:
102:
103:
104:

t1 = i + 1
i = t1
t2 = i * 8
t3 = a[ t2 ]
ifFalse t3 > v goto 100

e)

L:

t1 = i + 1
i = t1
t2 = i * 4
t3 = a[ t2 ]
if t3 < v goto L

= i + 1
= t1 * 8
= a[ t2 ]
t3 < v goto 100

Questão 18 O seguinte código descreve a representação intermediária do algoritmo Quicksort:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

i := m-1
j := n
t1 := 4*n
v := a[t1]
i := i+1
t2 := 4*i
t3 := a[t2]
if t3<v goto (5)
j := j-1
t4 := 4*j
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(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

t5 := a[t4]
if t5>v goto (9)
if i>=j goto (23)
t6 := 4*i
x := a[t6]
t7 := 4*i
t8 := 4*j
t9 := a[t8]
a[t7] := t9
t10 := 4*j
a[t10] := x
goto (5)
t11 := 4*i
x := a[t11]
t12 := 4*i
t13 := 4*j
t14 := a[t13]
a[t12] := t14
t15 := 4*j
a[t15] := x

O código supracitado produz o seguinte número de blocos básicos:
a) 30
b) 1
c) 4
d) 5
e) 6
Questão 19 Sobre Geração e Otimização de Código, é INCORRETO afirmar:
a) Um gerador de código é composto por três tarefas principais: seleção de instrução, alocação e
atribuição de registrador e escalonamento de instrução.
b) Diversas técnicas para a otimização local se iniciam com a transformação de blocos básicos em
grafos acíclicos dirigidos (DAG).
c) São exemplos de otimização de identidades algébricas: trocar x+0 por x, trocar x/1 por x e trocar 2
* x por x + x.
d) As técnicas de Otimização de Código sempre reduzem o tamanho do código.
e) A otimização por subexpressão comum consiste no aproveitamento de uma expressão E quando E
tiver sido computado anteriormente e os valores das variáveis em E não tiverem sido alterados
desde a sua última computação.
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Questão 20 Considere o seguinte código-fonte em linguagem C e uma versão correspondente em
linguagem de montagem MIPS:

Linguagem C:
int exemplo(int a, int b, int c, int d)
{
int x;
x = (a + b) - (c + d);
return x;
}
MIPS:
exemplo:
addi $sp, $sp, -4
sw $s0, 0($sp)
op1 $t0, $a0, $a1
op2 $t1, $a2, a3
op3 $s0, $t0, $t1
op4 $v0, $s0, $zero
lw $s0, 0($sp)
addi $sp, $sp, 4
jr $ra

Nesse exemplo, é assumido que, respectivamente, os registradores $a0, $a1, $a2, $a3, $s0 e $v0
representam os valores de a, b, c, d, x e o retorno de x. Além disso, op1, op2, op3 e op4 descrevem
operadores desconhecidos.
Sabendo disso, marque a alternativa que descreve operadores aritméticos, que, se forem substituídos,
respectivamente, por op1, op2, op3 e op4, permitam implementar CORRETAMENTE o procedimento
original.
a) mult, mult, mov, mov
b) addi, sub, addi, sub
c) addi, addi, sub, addi
d) addi, addi, sub, mov
e) addi, mult, sub, sw
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