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Item Gabarito Preliminar Gabarito Definitivo Situação 

29 C E  Deferido com alteração

Os documentos relacionados no item devem trazer; além do local, da data, e da assinatura e o nome do emitente; a função/cargo da 
autoridade que os expede, razão pela qual o item está ERRADO. 

52 C -  Deferido com anulação

A utilização do termo “particulares” tornou o item ambíguo, uma vez que esse termo não tem o mesmo significado do termo “cidadão”, 
utilizado no inciso LXXIII do artigo 5.º da Constituição Federal. Por esse motivo, opta-se por sua anulação. 

61 C -  Deferido com anulação

Existe a possibilidade de aplicação da advertência antes da destituição. Como não foi especificada a gravidade da infração, o item é 
injulgável, razão pela qual opta-se pela anulação. 

67 C -  Deferido com anulação

Ao atribuir o significado de “chock-full” a “full to the limit” o item se torna inconsistente, pois não existe a possibilidade de a internet estar 
cheia até o seu limite, motivo suficiente para sua anulação. 

92 E -  Deferido com anulação

Não há, no item, informações suficientes para o seu julgamento, uma vez que não foi especificado se serviço iria ou não ser prestado por 
empresas públicas de Tecnologia da Informação que tenham sido criadas para esse fim, razão pela qual opta-se pela sua anulação.   

135 E C  Deferido com alteração

Caso a página XML de entrada não contenha exatamente uma tag que seja a raiz do documento então a saída não será um documento XML 
bem formado. Portanto, a afirmação do programador de que se um documento XML for recebido pelo processador XSLT isso irá produzir 
um documento XML na saída (independentemente das características mencionadas) não é compatível com a especificação da tecnologia, 

razão pela qual o item está CERTO. 

136 E C  Deferido com alteração

O trecho de código apresentado pode figurar como parte de uma especificação na linguagem WSDL. Além disso, as duas afirmações do 
programador estão corretas, razão pela qual o item está CERTO. 

139 C -  Deferido com anulação

O item extrapola os objetos de avaliação previstos no edital de abertura do concurso. 

145 C E  Deferido com alteração

O item é claro ao indicar que as transações as quais se refere são aquelas do SGBD delimitadas por BEGIN  e END transaction. Dessa 
forma, ao afirmar que “deve-se evitar o desenho de transações do SGBD nas quais o usuário precise realizar entrada de dados", está claro 
que a entrada de dados seria aquela realizada no escopo da transação do SGBD, e não antes ou depois da transação. Sob outro aspecto, 
não se pode afirmar que as entradas de dados feitas pelo usuário provocam apenas inclusão, uma vez que a exclusão ou atualização de 
dados também envolvem entrada de dados. O item está errado, pois afirma que evitar o desenho de transações do SGBD nas quais o 

usuário precise realizar entrada de dados é condição necessária e suficiente para que se obtenha um sistema livre de deadlocks, quando, de 
fato, existem outros aspectos envolvidos. 

148 C E  Deferido com alteração

O item claramente refere-se ao desenho de sistemas de suporte a decisão baseados no modelo de datawarehouse. Dentro dessa 
perspectiva, está errado por dois motivos: (i) não é recursiva a estrutura floco de neve, usada na construção de datawarehouses; (ii) não 

há atualização de dados em datawarehouses, apenas acréscimo de novos registros à bases de dados existente. 


