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Ração Semanal – XML Schema

Questões
Eu descobri que sempre tenho escolhas. E muitas vezes, trata-se apenas de uma escolha de atitude.

Judith M. Knowlton

RGA 2011 (questões de minha autoria)

1 Os DTDs, ao contrário dos XML Schemas, são extensíveis para adições futuras.
2 XML Schema suporta tipos de dados.
3 Com  XML  Schema,  podemos  definir  restrições  sobre  os  dados,  entretanto  não  podemos 
converter dados entre diferentes tipos.
4 Na  definição  inicial  de  um  XML  Schema,  a  declaração 
targetNamespace="http://www.grancursos.com.br" indica de onde vem os elementos e tipos de 
dados (schema, element, complexType, sequence, string).
5 Quando omitimos o uso do targetNamespace, usamos o xsi:noNamespaceSchemaLocation no 
documento XML.
6 Um elemento simples não contém quaisquer outros elementos, mas pode ter atributos.
7 O elementos complexos podem ser vazios,  podem conter apenas outros elementos,  apenas 
texto e atributos ou tanto outros elementos quanto texto.
8 Um valor fixo é automaticamente atribuído a elemento simples, mas que podemos especificar 
outro valor.
9 Restrições em elementos XML são chamados [...].
10 O que especifica o seguinte elemento <xs:minInclusive value="0"/>?
11 <xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/> é o mesmo que <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>.
12 <xs:enumeration  value="Cerato"/><xs:enumeration  value="ix35"/>  é  diferente  de 
<xs:pattern value="Cerato|ix35"/>.
13 O que especifica o elemento <xs:pattern value="[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z]"/>?
14 O que especifica o elemento <xs:pattern value="[abc]"/>?
15 Com <xs:pattern value="([a-z])*"/>, aceitam-se uma ou mais ocorrências de letras minúsculas 
de “a” a “z” e com <xs:pattern value="([a-z][A-Z])+"/>, aceitam-se zero ou mais ocorrências de 
letras minúsculas de “a” a “z”.
16 Usando  o  indicador  <all>,  podemos  especificar  o  indicador  <minOccurs>  em  1  e 
<maxOccurs> apenas em 0 ou 1.
17 O valor padrão tanto para minOccurs quanto para maxOccurs é 1.
18 Para  permitir  que  um  elemento  pareça  um  número  ilimitado  de  vezes,  use  a  instrução 
maxOccurs=“[...]”.
19 No indicador de grupo de elementos, não é preciso o uso dos indicadores de ordem. Já no 
indicador de grupo de atributos, utilizamos os indicadores de ordem.
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Ração Semanal – XML Schema

FGV 2008 Senado Federal – Analista de Sistemas

Para as questões 45 a 47 utilize o documento XML em (A) e seu correspondente XML Schema em 
(B):

Onde (…) representa outros elementos aqui não apresentados.

45 É correto afirmar que, no documento XML:
a) o elemento rua poderia anteceder o elemento nome em enddestino. 
b) o elemento comentario pode aparecer mais de uma vez. 
c) http:/xyz.org/oc.xsd é o namespace padrão. 
d) o  atributo  datacompra  não  deveria  estar  dentro  da  tag  de  abertura  do  elemento 

OrdemdeCompra. 
e) os elementos enddestino e endpagamento não podem ter um atributo com mesmo nome.

46 Em relação ao documento XML Schema é correto afirmar que:
a) se  minOccurs=”0”  fosse  removido  da  declaração  do  elemento  comentario,  então  o 

documento XML deveria ter pelo menos uma ocorrência desses elementos. 
b) o elemento comentário é um tipo simples por não ter um atributo type associado. 
c) os elementos nome, rua, cidade, estado e cep não poderiam ser declarados diretamente 

como subelementos dos elementos endpagamento e  enddestino em lugar da declaração 
através do type endereço. 

d) a  declaração  <xs:attribute  name="datacompra"  type="xs:date"/>  deveria  anteceder  a 
declaração do tipo complexo TipoOrdemdeCompra. 

e) no  documento  XML,  os  elementos  em  que  minOccurs=”0”  não  podem  ter  qualquer 
ocorrência. 
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Ração Semanal – XML Schema

47 Avalie as afirmativas a seguir:
I. A declaração  elementFormDefault="qualified" torna obrigatório o uso de tipos complexos 

no esquema.  
II. A declaração targetNamespace="http:/xyz.org/oc.xsd" indica que os elementos e tipos 

de dados usados no XML Schema (schema, element, complexType, sequence etc.) vêm do 
namespace http:/xyz.org/oc.xsd.  

III. Um elemento do tipo complexo pode se basear em um tipo complexo existente e ainda 
adicionar alguns elementos.

Assinale:
a) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
b) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
c) se somente a afirmativa III estiver correta. 
d) se somente a afirmativa II estiver correta. 
e) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.  

ESAF 2008 Auditor Natal/RN

45 Letra  D  A  XML  Schema  diferencia  entre  facetas  fundamentais  e  facetas  restritivas.  As 
restritivas  definem  as  propriedades  básicas  dos  tipos  de  dados  e  as  fundamentais  não 
acrescentam novas propriedades a um tipo de dados.

CESPE 2010 TRT/RN – Cargo 11

Com relação a interoperabilidade de sistemas, SOA e web services,arquitetura e-ping e padrões 
XML, julgue os itens seguintes.
76 A XSD - XML schema definition permite definir elementos e atributos que podem aparecer em 
um documento XML, tal como um DTD (document type definition).

CESPE 2010 BASA – Cargo 16

105 Usando-se um XML Schema, validam-se os metadados e os dados de um documento XML.

CESPE 2009 INMETRO – Cargo 10

112 O INMETRO pode alcançar interoperabilidade de dados com os fabricantes/fornecedores de 
produtos, na coleta e publicação de dados, com o uso de XML como formato de intercâmbio de 
dados, uma vez que a linguagem permite a incorporação da semântica e a definição de dados por 
meio de mecanismos de validação como DTD ou XML Schema.
115 Diferentes de XML Schema, DTDs possibilitam a derivação e a definição de tipos de dados.
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Ração Semanal – XML Schema

Gabarito
Praticamente qualquer um pode suportar a adversidade,

mas se quer testar o caráter de alguém, dê-lhe poder.
Abraham Lincoln

RGA 2011 (questões de minha autoria)

1 Os DTDs, ao contrário dos XML Schemas, são extensíveis para adições futuras.
Gabarito: ERRADO.

2 XML Schema suporta tipos de dados.
Gabarito: CERTO.

3 Com  XML  Schema,  podemos  definir  restrições  sobre  os  dados,  entretanto  não  podemos 
converter dados entre diferentes tipos.
Gabarito: ERRADO.

4 Na  definição  inicial  de  um  XML  Schema,  a  declaração 
targetNamespace="http://www.grancursos.com.br" indica de onde vem os elementos e tipos de 
dados (schema, element, complexType, sequence, string).
Gabarito: ERRADO.

5 Quando omitimos o uso do targetNamespace, usamos o xsi:noNamespaceSchemaLocation no 
documento XML.
Gabarito: CERTO.

6 Um elemento simples não contém quaisquer outros elementos, mas pode ter atributos.
Gabarito: ERRADO.

7 O elementos complexos podem ser vazios,  podem conter apenas outros elementos,  apenas 
texto e atributos ou tanto outros elementos quanto texto.
Gabarito: CERTO.

8 Um valor fixo é automaticamente atribuído a elemento simples, mas que podemos especificar 
outro valor.
Gabarito: ERRADO.

9 Restrições em elementos XML são chamados facets.
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10 O que especifica o seguinte elemento <xs:minInclusive value="0"/>?
• Especifica o limite inferior, o incluindo, para valores numéricos (>=).
• Aceita valores maiores ou igual a 0.

11 <xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/> é o mesmo que <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>.
Gabarito: CERTO.

12 <xs:enumeration  value="Cerato"/><xs:enumeration  value="ix35"/>  é  diferente  de 
<xs:pattern value="Cerato|ix35"/>.
Gabarito: ERRADO.

13 O que especifica o elemento <xs:pattern value="[a-zA-Z][a-zA-Z][a-zA-Z]"/>?
• Aceitam-se três letras maiúsculas ou minúsculas de “a” a “z”.

14 O que especifica o elemento <xs:pattern value="[abc]"/>?
• Aceita-se um ÚNICO valor: a, b ou c.

15 Com <xs:pattern value="([a-z])*"/>, aceitam-se uma ou mais ocorrências de letras minúsculas 
de “a” a “z” e com <xs:pattern value="([a-z][A-Z])+"/>, aceitam-se zero ou mais ocorrências de 
letras minúsculas de “a” a “z”.
Gabarito: ERRADO.

16 Usando  o  indicador  <all>,  podemos  especificar  o  indicador  <minOccurs>  em  1  e 
<maxOccurs> apenas em 0 ou 1.
Gabarito: ERRADO.

17 O valor padrão tanto para minOccurs quanto para maxOccurs é 1.
Gabarito: CERTO.

18 Para  permitir  que  um  elemento  pareça  um  número  ilimitado  de  vezes,  use  a  instrução 
maxOccurs=“unbounded”.

19 No indicador de grupo de elementos, não é preciso o uso dos indicadores de ordem. Já no 
indicador de grupo de atributos, utilizamos os indicadores de ordem.
Gabarito: ERRADO.

FGV 2008 Senado Federal – Analista de Sistemas

Para as questões 45 a 47 utilize o documento XML em (A) e seu correspondente XML Schema em 
(B):

Rogério Araújo rogerioaraujo.wordpress.com - twitter: @rgildoaraujo 5
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Onde (…) representa outros elementos aqui não apresentados.

45 É correto afirmar que, no documento XML:
a) o elemento rua poderia anteceder o elemento nome em enddestino. 
b) o elemento comentario pode aparecer mais de uma vez. 
c) http:/xyz.org/oc.xsd é o namespace padrão. 
d) o  atributo  datacompra  não  deveria  estar  dentro  da  tag  de  abertura  do  elemento 

OrdemdeCompra. 
e) os elementos enddestino e endpagamento não podem ter um atributo com mesmo nome.

Gabarito: letra C.

46 Em relação ao documento XML Schema é correto afirmar que:
a) se  minOccurs=”0”  fosse  removido  da  declaração  do  elemento  comentario,  então  o 

documento XML deveria ter pelo menos uma ocorrência desses elementos. 
b) o elemento comentário é um tipo simples por não ter um atributo type associado. 
c) os elementos nome, rua, cidade, estado e cep não poderiam ser declarados diretamente 

como subelementos dos elementos endpagamento e  enddestino em lugar da declaração 
através do type endereço. 

d) a  declaração  <xs:attribute  name="datacompra"  type="xs:date"/>  deveria  anteceder  a 
declaração do tipo complexo TipoOrdemdeCompra. 

e) no  documento  XML,  os  elementos  em  que  minOccurs=”0”  não  podem  ter  qualquer 
ocorrência. 

Gabarito: letra A.

47 Avalie as afirmativas a seguir:
I. A declaração  elementFormDefault="qualified" torna obrigatório o uso de tipos complexos 

no esquema.  
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Ração Semanal – XML Schema

II. A declaração targetNamespace="http:/xyz.org/oc.xsd" indica que os elementos e tipos 
de dados usados no XML Schema (schema, element, complexType, sequence etc.) vêm do 
namespace http:/xyz.org/oc.xsd.  

III. Um elemento do tipo complexo pode se basear em um tipo complexo existente e ainda 
adicionar alguns elementos.

Assinale:
a) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
b) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
c) se somente a afirmativa III estiver correta. 
d) se somente a afirmativa II estiver correta. 
e) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.  

Gabarito: letra C.

ESAF 2008 Auditor Natal/RN

45 Letra  D  A  XML  Schema  diferencia  entre  facetas  fundamentais  e  facetas  restritivas.  As 
restritivas  definem  as  propriedades  básicas  dos  tipos  de  dados  e  as  fundamentais  não 
acrescentam novas propriedades a um tipo de dados.
Gabarito: ERRADO.

CESPE 2010 TRT/RN – Cargo 11

Com relação a interoperabilidade de sistemas, SOA e web services,arquitetura e-ping e padrões 
XML, julgue os itens seguintes.
76 A XSD - XML schema definition permite definir elementos e atributos que podem aparecer em 
um documento XML, tal como um DTD (document type definition).
Gabarito: CERTO.

CESPE 2010 BASA – Cargo 16

105 Usando-se um XML Schema, validam-se os metadados e os dados de um documento XML.
Gabarito: CERTO.

CESPE 2009 INMETRO – Cargo 10

112 O INMETRO pode alcançar interoperabilidade de dados com os fabricantes/fornecedores de 
produtos, na coleta e publicação de dados, com o uso de XML como formato de intercâmbio de 
dados, uma vez que a linguagem permite a incorporação da semântica e a definição de dados por 
meio de mecanismos de validação como DTD ou XML Schema.
Gabarito: CERTO.

115 Diferentes de XML Schema, DTDs possibilitam a derivação e a definição de tipos de dados.
Gabarito: ERRADO.
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