
Rogério Araújo

Série Rações Semanais

XMLXML

http://rogerioaraujo.wordpress.com



Rogério Araújo

Série Rações Semanais

XML

http://rogerioaraujo.wordpress.com



Ração Semanal - XML

Questões
Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado

Rui Barbosa

RGA 2011 (questões de minha autoria)

1 O HTML foi projetado para transportar dados e o XML para exibir dados.
2 Não existem tags predefinidas no XML.
3 Um documento XML não é auto-descrito, pois precisa-se de algum aplicativo para interpretá-lo.
4 XML é dependente de software, porém não de hardware para transporte de informações.
5 Um documento XML não faz nada: é preciso escrever um software para enviá-lo, recebê-lo ou 
exibi-lo.
6 XML é um substituto do HTML.
7 Não é necessário um elemento raiz em um documento XML.
8 Tags XML não são case sensitive.
9 A tag <concurso></Concurso> contém erro na formação de seu nome.
10 O elemento <mensagem> if salario < 20000 </mensagem> não contém erro de sintaxe.
11 O elemento <mensagem> if salario > 20000 </mensagem> não contém erro de sintaxe.
12 Os comentários em XML são idênticos em HMTL.
13 O espaço em branco, assim como acontece no HMTL, não é preservado em XML.
14 XML armazena uma nova linha com um par de caracteres retorno de carro (CR) e avanço de 
linha (LF).
15 Um elemento XML é tudo aquilo que está entre as tags inicial e final, não as incluindo.
16 O que um elemento pode conter?
17 A tag <123_testando></123_testando> não contém erro na formação de seu nome.
18 A tag <xml_eh_legal></xml_eh_lega> contém erro na formação de seu nome.
19 A tag <aprendendo xml></aprendendo xml> não contém erro na formação de seu nome.
20 As  tags  <livro  tipo="informatica"></livro>  e  <livro><tipo>informatica</tipo></livro> 
fornecem informações diferentes.
21 Todo documento XML válido é um documento bem formado, mas nem todo documento XML 
bem formado é um documento válido.

FGV 2008 Senado Federal – Analista de Sistemas

44 Considere as seguintes afirmativas sobre um documento XML bem formado: 
I. Deve estar  sintaticamente  correto,  seguindo as  regras  de marcação  prescritas  para  o 

padrão XML. 
II. Deve conter um elemento  raiz e pelo menos algum outro elemento. 
III. Deve conter uma associação com um documento XMLSchema ou uma DTD. 
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Ração Semanal - XML

IV.Deve fazer uso de pelo menos um namespace.
Estão incorretas as afirmativas:

a) I e II, apenas.
b) III e IV, apenas.
c) II, III e IV, apenas. 
d) I, II e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV.

ESAF 2005 STN

23 Um conjunto de informações XML é independente do formato real de um documento. É correto 
afirmar que todos os documentos XML possuem uma estrutura de árvore, onde 

a) os atributos que não são nós de folha poderão ou não possuir nós filhos. 
b) os elementos são nós de folha, não irão possuir nós filhos, possuindo apenas nós pai. 
c) os atributos são nós de folha e poderão ou não possuir nós filhos. 
d) os nós de atributo de um elemento formam uma lista não-ordenada, não sendo possível 

fazer afirmações sobre a ordem em que os atributos de um elemento ocorrem. 
e) todos os nós dessa árvore são constituídos de atributos.

CESPE 2010 TRE/BA – Cargo 3

Acerca do XML, julgue os itens a seguir.
84 Em XML, as tags definem elementos de dados e o texto fornece o dado real representado no 
documento. 
85 A sintaxe básica para um elemento XML pode ser corretamente representada pela instrução a 
seguir.
<nome_do_elemento>Texto</nome_do_elemento>
86 Um documento XML pode conter definições para o elemento raiz e para os elementos filhos, 
podendo também conter elementos vazios.
87 A instrução a seguir está sintaticamente correta e permite o uso de algarismos romanos para 
codificação de números.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
88 As marcações XML não fazem distinção entre letras minúsculas e maiúsculas.
89 Um documento XML sempre deve ter um elemento principal, também conhecido como root 
tag.

CESPE 2010 EMBASA – Cargo 48

Acerca do XML, julgue os itens a seguir.
67 Uma tag em XML começa com o símbolo < e termina com o símbolo >. Pode ser de três tipos: 
tag de início, como em <section>; de fim, como, por exemplo, em </section>; ou de elementos 
vazios, como, por exemplo, <line-break/>. 
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CESPE 2010 BASA – Cargo 16

<?xml version=”1.0"?>
<livraria>

<livro isbn=”9788598078359”>
<autor id=”064”>Stephenie Meyer</autor>
<titulo>Lua Nova</titulo>
<ano>2008</ano>
<preco>35.00</preco>
<lancamento/>

</livro>
<livro isbn=”9788599296554”>

<autor id=”095”>Dan Brown</autor>
<titulo>O Símbolo Perdido</titulo>
<ano>2009</ano>
<preco>25.00</preco>
<oferta/>

</livro>
</livraria>
Com base na estrutura do documento XML apresentado acima, julgue os próximos itens.
103 As tags <autor>, <titulo>, <ano>, <preco>, <lancamento> e <oferta> são atributos da 
entidade <livro>.
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Questões
Maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado

Mortimer Adler

RGA 2011 (questões de minha autoria)

1 O HTML foi projetado para transportar dados e o XML para exibir dados.
Gabarito: ERRADO.

2 Não existem tags predefinidas no XML.
Gabarito: CERTO.

3 Um documento XML não é auto-descrito, pois precisa-se de algum aplicativo para interpretá-lo.
Gabarito: ERRADO.

4 XML é dependente de software, porém não de hardware para transporte de informações.
Gabarito: ERRADO.

5 Um documento XML não faz nada: é preciso escrever um software para enviá-lo, recebê-lo ou 
exibi-lo.
Gabarito: CERTO.

6 XML é um substituto do HTML.
Gabarito: ERRADO.

7 Não é necessário um elemento raiz em um documento XML.
Gabarito: ERRADO.

8 Tags XML não são case sensitive.
Gabarito: ERRADO.

9 A tag <concurso></Concurso> contém erro na formação de seu nome.
Gabarito: ERRADO.

10 O elemento <mensagem> if salario < 20000 </mensagem> não contém erro de sintaxe.
Gabarito: ERRADO.
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11 O elemento <mensagem> if salario > 20000 </mensagem> não contém erro de sintaxe.
Gabarito: CERTO.

12 Os comentários em XML são idênticos em HMTL.
Gabarito: CERTO.

13 O espaço em branco, assim como acontece no HMTL, não é preservado em XML.
Gabarito: ERRADO.

14 XML armazena uma nova linha com um par de caracteres retorno de carro (CR) e avanço de 
linha (LF).
Gabarito: ERRADO.

15 Um elemento XML é tudo aquilo que está entre as tags inicial e final, não as incluindo.
Gabarito: ERRADO.

16 O que um elemento pode conter?
OTAM:

• Outros elementos;
• Texto;
• Atributos; e
• Uma mistura de todas as anteriores.

17 A tag <123_testando></123_testando> não contém erro na formação de seu nome.
Gabarito: ERRADO.

18 A tag <xml_eh_legal></xml_eh_lega> contém erro na formação de seu nome.
Gabarito: CERTO.

19 A tag <aprendendo xml></aprendendo xml> não contém erro na formação de seu nome.
Gabarito: ERRADO.

20 As  tags  <livro  tipo="informatica"></livro>  e  <livro><tipo>informatica</tipo></livro> 
fornecem informações diferentes.
Gabarito: ERRADO.

21 Todo documento XML válido é um documento bem formado, mas nem todo documento XML 
bem formado é um documento válido.
Gabarito: CERTO.
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FGV 2008 Senado Federal – Analista de Sistemas

44 Considere as seguintes afirmativas sobre um documento XML bem formado: 
I. Deve estar  sintaticamente  correto,  seguindo as  regras  de marcação  prescritas  para  o 

padrão XML. 
II. Deve conter um elemento  raiz e pelo menos algum outro elemento. 
III. Deve conter uma associação com um documento XMLSchema ou uma DTD. 
IV.Deve fazer uso de pelo menos um namespace.

Estão incorretas as afirmativas:
a) I e II, apenas.
b) III e IV, apenas.
c) II, III e IV, apenas. 
d) I, II e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV.

Gabarito: letra C.

ESAF 2005 STN

23 Um conjunto de informações XML é independente do formato real de um documento. É correto 
afirmar que todos os documentos XML possuem uma estrutura de árvore, onde 

a) os atributos que não são nós de folha poderão ou não possuir nós filhos. 
b) os elementos são nós de folha, não irão possuir nós filhos, possuindo apenas nós pai. 
c) os atributos são nós de folha e poderão ou não possuir nós filhos. 
d) os nós de atributo de um elemento formam uma lista não-ordenada, não sendo possível 

fazer afirmações sobre a ordem em que os atributos de um elemento ocorrem. 
e) todos os nós dessa árvore são constituídos de atributos.

Gabarito: letra D.

CESPE 2010 TRE/BA – Cargo 3

Acerca do XML, julgue os itens a seguir.
84 Em XML, as tags definem elementos de dados e o texto fornece o dado real representado no 
documento. 
Gabarito: CERTO.

85 A sintaxe básica para um elemento XML pode ser corretamente representada pela instrução a 
seguir.
<nome_do_elemento>Texto</nome_do_elemento>
Gabarito: CERTO.

86 Um documento XML pode conter definições para o elemento raiz e para os elementos filhos, 
podendo também conter elementos vazios.
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Gabarito: CERTO.

87 A instrução a seguir está sintaticamente correta e permite o uso de algarismos romanos para 
codificação de números.
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
Gabarito: ERRADO.

88 As marcações XML não fazem distinção entre letras minúsculas e maiúsculas.
Gabarito: ERRADO.

89 Um documento XML sempre deve ter um elemento principal, também conhecido como root 
tag.
Gabarito: CERTO.

CESPE 2010 EMBASA – Cargo 48

Acerca do XML, julgue os itens a seguir.
67 Uma tag em XML começa com o símbolo < e termina com o símbolo >. Pode ser de três tipos: 
tag de início, como em <section>; de fim, como, por exemplo, em </section>; ou de elementos 
vazios, como, por exemplo, <line-break/>. 
Gabarito: CERTO.

CESPE 2010 BASA – Cargo 16

<?xml version=”1.0"?>
<livraria>

<livro isbn=”9788598078359”>
<autor id=”064”>Stephenie Meyer</autor>
<titulo>Lua Nova</titulo>
<ano>2008</ano>
<preco>35.00</preco>
<lancamento/>

</livro>
<livro isbn=”9788599296554”>

<autor id=”095”>Dan Brown</autor>
<titulo>O Símbolo Perdido</titulo>
<ano>2009</ano>
<preco>25.00</preco>
<oferta/>

</livro>
</livraria>
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Com base na estrutura do documento XML apresentado acima, julgue os próximos itens.
103 As tags <autor>, <titulo>, <ano>, <preco>, <lancamento> e <oferta> são atributos da 
entidade <livro>.
Gabarito: ERRADO.
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