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JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÃO DE GABARITO DEFINITIVO E GABARITO RETIFICATIVO 

 
 

TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO 
 

 
QUESTÃO: 63 - ALTERA GABARITO DE ALTERNATIVA 'C' PARA ALTERNATIVA 'A'. Para o 
desenvolvimento dos comentários abaixo em negrito, foi utilizada a referência bibliográfica: Compiladores: 
Princípios, técnicas e ferramentas, Alfred V. Aho, Monica S. Lam, Ravi Sethi, Jeffrey D. Ullman; Tradução 
Daniel Vieira- 2ª edição – São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2008. Resposta correta: A alternativa 
correta é a alternativa A). 
 
QUESTÃO 63 – A tarefa principal de um analisador léxico consiste em ler os caracteres da entrada do 
programa fonte, agrupá-los em lexemas e gerar uma sequência de tokens que será enviada ao analisador 
sintático. Sobre o analisador léxico analise as assertivas abaixo: 

I. Além da identificação de lexemas, outras tarefas podem ser realizadas por este analisador tais como: 
remoção de comentários e espaços em branco e a associação de mensagens de erros às linhas do 
programa fonte. Item correto conforme texto do livro de referência página 70, item 3.1, 
parágrafo 3: “Como o analisador léxico é parte do compilador que lê o texto fonte, ele pode 
realizar outras tarefas além da identificação de lexemas. Uma dessas tarefas é remover 
comentários e o espaço em branco (espaço, quebra de linha, tabulação e talvez outros 
caracteres que são usados para separar os tokens na entrada). Outra tarefa é correlacionar as 
mensagens de erro geradas pelo compilador com o programa fonte. Por exemplo, o analisador 
léxico pode registrar o número de caracteres de quebra de linha vistos, de modo que possa 
associar um número de linha a cada mensagem de erro”. 

II. Token é a unidade básica do texto fonte. Pode ser representado por três informações: a classe do 
token, que representa o tipo do token reconhecido, o valor do token, que é o texto do lexema 
reconhecido e a posição que indica o local do texto fonte (linha e coluna) onde ocorreu o token. Item 
incorreto: conforme texto do livro de referência página 70, item 3.1, parágrafo 1: “ ... a tarefa 
do analisador léxico é ler os caracteres de entrada do programa fonte, agrupá-los em lexemas 
e produzir uma sequência de tokens...”. Isto é, a unidade básica do texto fonte é o caracter, 
não o token. 

III. Expressões regulares e geradores de analisadores léxicos são notações utilizadas para especificar 
os padrões de lexemas. Item incorreto: conforme texto do livro de referência página 77, item 
3.3.3, parágrafo 2 : .”... uma notação chamada expressões regulares  foi criada para descrever 
todas as linguagens que podem ser formadas a partir desses operadores aplicados aos 
símbolos de algum alfabeto.”, entretanto  um gerador de analisador léxico é uma ferramenta 
(não uma notação) que permite especificar um analisador léxico definindo expressões 
regulares  para descrever padrões para tokens (Livro: Compiladores, autor Alfred Aho, página: 
89, item 3.5). 

IV. Na análise léxica, uma representação intermediária do tipo árvore é criada. Esta apresenta a 
estrutura gramatical da sequência de tokens. Item incorreto: conforme texto do livro de referência 
página 70, item 3.1, parágrafo 1: “ ... a tarefa do analisador léxico é ler os caracteres de entrada 
do programa fonte, agrupá-los em lexemas e produzir uma sequência de tokens para cada 
lexema no programa fonte. O fluxo de tokens é enviado ao analisador sintático ...”. Dessa 
forma, não é papel do analisador léxico produzir representação intermediária do tipo árvore. 

 
 
 
 
 
 
 



Gabarito Retificativo 
 

Questão Resposta Matéria 

53 C TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO 

63 A TECNOLOGIA DA COMPUTAÇÃO 

 
 
  
 

Porto Alegre, 16 de setembro de 2017. 
 

 
 
 
 

 


