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Ração Semanal – XPath e XSLT

Questões
A persistência é o menor caminho do êxito.

Charles Chaplin

RGA 2011 (questões de minha autoria)

1 XSLT é o elemento principal do XPath.
2 XPath serve para navegar pelos nós e localizar dados.
3 Se  o  caminho  começa  com uma  barra  (  /  )  ele  representa  um caminho  relativo  para  um 
elemento.
4 O  XPath  possui  alguns  tipos  de  nós.  Não  estão  inclusos  namespace  nem  instruções  de 
processamento como tipos do XPath.
5 Os predicados podem ser incorporados entre colchetes.
6 Uma etapa consiste de eixo::noTeste[predicado].
7 Cada etapa de um caminho de localização é avaliado segundo [...].
8 Descreva o que cada expressão abaixo significa:

a) veiculo
b) /meus_veiculos
c) meus_veiculos/veiculo
d) //veiculo
e) meus_veiculos//marca
f) //@tipo
g) /meus_veiculos/veiculo[1]
h) /meus_veiculos/veiculo[last()]
i) /meus_veiculos/veiculo[last() - 1]
j) /meus_veiculos/veiculo[position() < 3]
k) //veiculo[@tipo]
l) //veiculo[@tipo="carro"]
m)/meus_veiculos/veiculo[preco>65000]
n) /meus_veiculos/veiculo[preco>65000]/modelo
o) /meus_veiculos/*
p) //*
q) //veiculo[@*]
r) //veiculo/marca | //veiculo/modelo
s) //marca | //modelo
t) /meus_veiculos/veiculo/marca | //preco
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9 Descreva o que cada expressão abaixo significa:
a) child::veiculo
b) attribute::tipo
c) child::*
d) attribute::*
e) child::text()
f) child::node()
g) descendant::veiculo
h) ancestor::veiculo
i) ancestor-or-self::veiculo
j) child::*/child::preco

CESPE 2010 MPU – Cargo 52

140 XPath é uma linguagem para encontrar informações em um documento XML.

CESPE 2010 INMETRO – Cargo 12

43 Letra B A XML Path  (XPath)  é  uma linguagem estrutural  que tem como principal  função 
localizar partes específicas de um documento XML, como valores de atributos.

CESGRANRIO 2010 EPE

43 Uma  empresa  se  comunica  com seus  fornecedores  por  meio  de  arquivos  XML,  que  são 
consultados  através  da tecnologia  XPath.  Que expressão  dessa  tecnologia  seleciona  todos  os 
elementos no documento?

a) **
b) //*
c) @/
d) @@
e) .*

FGV 2009 MEC – Arquiteto de Sistemas

74 (adaptado) XPath  é  uma  linguagem  de  expressão  utilizada  para  navegar  por  meio  de 
elementos e atributos de um documento XML.

FCC 2005 TRT 3ª Região

44 Letra  D A  eXtensible  Stylesheet  Language  –  XSL  é  uma  linguagem  de  estilo  que  pode 
transformar um documento XML em HTML.
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FCC 2004 TRT 23ª Região

33 Item III Para  exibir  documentos  XML é necessário  um mecanismo que descreva  como o 
documento será exibido. Esse mecanismo chama-se XSL - eXtensible Stylesheet Language e pode 
ser encarado como uma linguagem capaz de transformar XML em HTML, filtrar e ordenar dados 
em documentos XML e, ainda, formatar dados XML.

CESPE 2010 TRT 21ª Região – Cargo 11

77 Considere que haja a necessidade de publicar  os dados de trâmites de processos que se 
encontram armazenados em XML, no sítio do TRT, em formato HTML, e também em formato TXT, 
no servidor de arquivos. Para essa finalidade, uma solução adequada é utilizar o XSLT, pois essa é 
a opção recomendada pelo W3C para que documentos XML sejam transformados em documentos 
de texto ou documentos HTML, como nas condições requeridas.

CESPE 2010 TRE/MT – Cargo 5

37 A respeito de XSLT, assinale a opção correta.
a) Uma transformação na linguagem XSLT é expressa na forma de uma folha de estilo, cuja 

sintaxe utiliza XML.
b) XSLT é uma linguagem para transformar somente documentos XHTML em documentos 

HTML.
c) A transformação XSLT deve respeitar a estrutura da árvore de origem, ou seja, a árvore de 

destino não pode ter uma estrutura diferente da árvore de origem.
d) Uma transformação expressa em XSLT descreve regras para transformar uma ou mais 

árvores de origem em uma e somente uma árvore de destino.
e) O seguinte trecho é correto.
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CESPE 2010 TRE/BA – Cargo 21

51 O documento XSLT é necessário para a definição da estrutura de um documento XML.
52 O documento DTD permite a especificação da formatação de saída de um XML.
53 XML pode ser  utilizado como linguagem padrão para a integração  de  fonte  de dados  de 
diferentes formatos.

CESPE 2010 TCU

135 Considere  que  a  equipe  esteja  examinando  o  trecho  de  código  de  uma  página  XML 
apresentado a seguir e que um programador afirme que, se for usada para processamento de 
documentos  XML por  meio de processador XSLT (XML stylesheet transformation),  essa página 
produzirá como saída um documento XML, que pode apresentar as tags <root> e <name>.

Nessa  situação,  se  discordar  do  programador,  afirmando  que  essa  análise  da  página  não  é 
consistente com as especificações da tecnologia a ser utilizada, o líder da equipe estará com a 
razão.

CESPE 2010 MPU – Cargo 52

139 Um arquivo XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) permite transformar os 
dados de um arquivo XML. A maneira correta de se referir a um arquivo de estilo denominado 
mpuestilo.xml em um arquivo XML é mostrada a seguir.
<stylesheet type="text/xsl" href="mpuestilo.xsl">

CESPE 2010 INMETRO – Cargo 12

43 Letra C A XSLT permite transformar um documento XML em HTML, texto simples ou qualquer 
outro documento embasado em texto.
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CESPE 2010 BASA – Cargo 16

Com base na estrutura do documento XML apresentado acima, julgue os próximos itens.

106 A XSLT permite transformar um documento XML em HTML, texto simples ou qualquer outro 
documento embasado em texto.

CESPE 2010 ANEEL

82 O processamento de um documento XSLT suporta como entrada um documento XML, mas não 
os produz como saída.

CESPE 2009 TRE/PR – Cargo 1

69 As folhas de estilos XSLT permitem transformar documentos XML para documentos HTML.
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CESPE 2009 TRE/MA – Cargo 6

35 Considerando o trecho de código acima apresentado, assinale a opção correta.
a) O código, escrito em XSLT, necessita de um arquivo CSS que contenha, no mínimo, um 

javascript que modifique a tabela com as tags titulo e atorprincipal para gerar uma tabela 
de saída informando o conteúdo das tags processadas.

b) Para funcionar corretamente, esse código, escrito em XML, necessita de um arquivo XSTL 
que contenha, no mínimo, as tags filmes e dados. Por sua vez, na tag de dados, devem 
existir tags de titulo e atorprincipal em CSS para gerar uma tabela de saída informando o 
conteúdo das tags processadas.

c) Para funcionar corretamente, esse código, escrito em HTML, necessita de um arquivo XML 
que contenha, no mínimo, as tags XSLT filmes e dados. Por sua vez, na tag de dados, 
devem existir  tags  de  titulo  e  atorprincipal  em CSS  para  gerar  uma  tabela  de  saída 
informando o conteúdo das tags processadas.

d) Para funcionar corretamente, esse código, escrito em XSLT, necessita de um arquivo XML 
que contenha, no mínimo, as tags XML filmes e dados. Por sua vez, na tag de dados, 
devem existir tags de titulo e atorprincipal para gerar uma tabela de saída informando o 
conteúdo das tags processadas.

e) O código,  escrito  em XSLT/javascript,  necessita,  para  funcionar  corretamente,  de  um 
arquivo HTML que contenha, no mínimo, as linhas filmes e dados. Por sua vez, na linha 
de dados, devem existir variáveis com o nome titulo e atorprincipal para gerar uma tabela 
de saída informando o conteúdo das tags processadas.
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CESGRANRIO 2008 Termoaçu

25 Seja o seguinte XML:

Uma transformação para HTML resulta no seguinte arquivo:

Dos XSLT abaixo, o que faz a transformação corretamente dos pratos principais é:
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Gabarito
O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência.

Henry Ford

RGA 2011 (questões de minha autoria)

1 XSLT é o elemento principal do XPath.
Gabarito: ERRADO.

2 XPath serve para navegar pelos nós e localizar dados.
Gabarito: CERTO.

3 Se  o  caminho  começa  com uma  barra  (  /  )  ele  representa  um caminho  relativo  para  um 
elemento.
Gabarito: ERRADO.

4 O  XPath  possui  alguns  tipos  de  nós.  Não  estão  inclusos  namespace  nem  instruções  de 
processamento como tipos do XPath.
Gabarito: ERRADO.

5 Os predicados podem ser incorporados entre colchetes.
Gabarito: ERRADO.

6 Uma etapa consiste de eixo::noTeste[predicado].
Gabarito: CERTO.

7 Cada etapa de um caminho de localização é avaliado segundo os nós no conjunto do nó atual.

8 Descreva o que cada expressão abaixo significa:
a) veiculo

Seleciona todos os nós filhos do elemento veiculo
b) /meus_veículos:

Seleciona a raiz meus_veiculos
c) meus_veiculos/veiculo

Seleciona todos os elementos veiculo que são filhos de meus_veiculos
d) //veiculo

Seleciona todos os elementos veiculo, não importando onde eles estão
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e) meus_veiculos//marca
Seleciona todos os elementos  marca que são descendente do elemento  meus_veiculos, 
não importa onde eles estão sob esse elemento

f) //@tipo
Seleciona todos os atributos tipo, não importando onde eles estão

g) /meus_veiculos/veiculo[1]
Seleciona o primeiro elemento veiculo filho de meus_veiculos
No IE5, o primeiro está na posição [0], mas de acordo com o padrão W3C é [1]

h) /meus_veiculos/veiculo[last()]
Seleciona o último elemento veiculo filho de meus_veiculos

i) /meus_veiculos/veiculo[last() - 1]
Seleciona o penúltimo elemento veiculo filho de meus_veiculos

j) /meus_veiculos/veiculo[position() < 3]
Seleciona os dois primeiros elementos veiculo filho de meus_veiculos

k) //veiculo[@tipo]
Seleciona todos os elementos veiculo com atributo tipo, não importando onde eles estão

l) //veiculo[@tipo="carro"]
Seleciona todos os elementos veiculo com atributo tipo com valor carro, não importando 
onde eles estão

m)/meus_veiculos/veiculo[preco>65000]
Seleciona  os  elementos  veiculo filho  de  meus_veiculos  com valor  do  elemento  preco 
superior a 65.000

n) /meus_veiculos/veiculo[preco>65000]/modelo
Seleciona os elementos modelo dos elementos veiculo filho de meus_veiculos com valor 
do elemento preco superior a 65.000

o) /meus_veiculos/*
Seleciona todos os elementos filhos do elemento meus_veiculos

p) //*
Seleciona todos os elementos do documento

q) //veiculo[@*]
Seleciona todos os elementos veiculo que possuem algum atributo

r) //veiculo/marca | //veiculo/modelo
Seleciona todos os elementos marca E modelo de todos os elementos veiculo

s) //marca | //modelo
Seleciona todos os elementos marca E modelo do documento

t) /meus_veiculos/veiculo/marca | //preco
Seleciona todos os elementos  marca do elemento  veiculo  de  meus_veiculos E todos os 
elementos de preco do documento

9 Descreva o que cada expressão abaixo significa:
a) child::veiculo

Seleciona todos os elementos veiculo que são filhos do nó atual
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b) attribute::tipo
Seleciona o atributo tipo do nó atual

c) child::*
Seleciona todos os elementos filhos do nó atual

d) attribute::*
Seleciona todos os atributos do nó atual

e) child::text()
Seleciona todos textos dos nós filhos do nó atual

f) child::node()
Seleciona todos os nós filhos de qualquer tipo do nó atual

g) descendant::veiculo
Seleciona todos os elementos veiculo descendentes do nó atual

h) ancestor::veiculo
Seleciona todos os elementos veiculo que são ancestrais do nó atual

i) ancestor-or-self::veiculo
Seleciona  todos  os  elementos  veiculo ancestrais  do  nó  atual  e,  se  o  nó  atual  é  um 
elemento veiculo, seleciona o nó atual também

j) child::*/child::preco
Seleciona todos os elementos preco netos do nó atual

CESPE 2010 MPU – Cargo 52

140 XPath é uma linguagem para encontrar informações em um documento XML.
Gabarito: CERTO.

CESPE 2010 INMETRO – Cargo 12

43 Letra B A XML Path  (XPath)  é  uma linguagem estrutural  que tem como principal  função 
localizar partes específicas de um documento XML, como valores de atributos.
Gabarito: ERRADO.

CESGRANRIO 2010 EPE

43 Uma  empresa  se  comunica  com seus  fornecedores  por  meio  de  arquivos  XML,  que  são 
consultados  através  da tecnologia  XPath.  Que expressão  dessa  tecnologia  seleciona  todos  os 
elementos no documento?

a) **
b) //*
c) @/
d) @@
e) .*
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Gabarito: letra B.

FGV 2009 MEC – Arquiteto de Sistemas

74 (adaptado) XPath  é  uma  linguagem  de  expressão  utilizada  para  navegar  por  meio  de 
elementos e atributos de um documento XML.
Gabarito: CERTO.

FCC 2005 TRT 3ª Região

44 Letra  D A  eXtensible  Stylesheet  Language  –  XSL  é  uma  linguagem  de  estilo  que  pode 
transformar um documento XML em HTML.
Gabarito: CERTO.

FCC 2004 TRT 23ª Região

33 Item III Para  exibir  documentos  XML é necessário  um mecanismo que descreva  como o 
documento será exibido. Esse mecanismo chama-se XSL - eXtensible Stylesheet Language e pode 
ser encarado como uma linguagem capaz de transformar XML em HTML, filtrar e ordenar dados 
em documentos XML e, ainda, formatar dados XML.
Gabarito: CERTO.

CESPE 2010 TRT 21ª Região – Cargo 11

77 Considere que haja a necessidade de publicar  os dados de trâmites de processos que se 
encontram armazenados em XML, no sítio do TRT, em formato HTML, e também em formato TXT, 
no servidor de arquivos. Para essa finalidade, uma solução adequada é utilizar o XSLT, pois essa é 
a opção recomendada pelo W3C para que documentos XML sejam transformados em documentos 
de texto ou documentos HTML, como nas condições requeridas.
Gabarito: CERTO.

CESPE 2010 TRE/MT – Cargo 5

37 A respeito de XSLT, assinale a opção correta.
a) Uma transformação na linguagem XSLT é expressa na forma de uma folha de estilo, cuja 

sintaxe utiliza XML.
b) XSLT é uma linguagem para transformar somente documentos XHTML em documentos 

HTML.
c) A transformação XSLT deve respeitar a estrutura da árvore de origem, ou seja, a árvore de 

destino não pode ter uma estrutura diferente da árvore de origem.
d) Uma transformação expressa em XSLT descreve regras para transformar uma ou mais 

árvores de origem em uma e somente uma árvore de destino.
e) O seguinte trecho é correto.
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Gabarito: letra A.

CESPE 2010 TRE/BA – Cargo 21

51 O documento XSLT é necessário para a definição da estrutura de um documento XML.
Gabarito: ERRADO.

52 O documento DTD permite a especificação da formatação de saída de um XML.
Gabarito: ERRADO.

53 XML pode ser  utilizado como linguagem padrão para a integração  de  fonte  de dados  de 
diferentes formatos.
Gabarito: CERTO.

CESPE 2010 TCU

135 Considere  que  a  equipe  esteja  examinando  o  trecho  de  código  de  uma  página  XML 
apresentado a seguir e que um programador afirme que, se for usada para processamento de 
documentos  XML por  meio de processador XSLT (XML stylesheet transformation),  essa página 
produzirá como saída um documento XML, que pode apresentar as tags <root> e <name>.
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Nessa  situação,  se  discordar  do  programador,  afirmando  que  essa  análise  da  página  não  é 
consistente com as especificações da tecnologia a ser utilizada, o líder da equipe estará com a 
razão.
Gabarito: CERTO.
Justificativa de mudança de gabarito: 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.

CESPE 2010 MPU – Cargo 52

139 Um arquivo XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation) permite transformar os 
dados de um arquivo XML. A maneira correta de se referir a um arquivo de estilo denominado 
mpuestilo.xml em um arquivo XML é mostrada a seguir.
<stylesheet type="text/xsl" href="mpuestilo.xsl">
Gabarito: ERRADO.

CESPE 2010 INMETRO – Cargo 12

43 Letra C A XSLT permite transformar um documento XML em HTML, texto simples ou qualquer 
outro documento embasado em texto.
Gabarito: CERTO.
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CESPE 2010 BASA – Cargo 16

Com base na estrutura do documento XML apresentado acima, julgue os próximos itens.

106 A XSLT permite transformar um documento XML em HTML, texto simples ou qualquer outro 
documento embasado em texto.
Gabarito: ERRADO.

CESPE 2010 ANEEL

82 O processamento de um documento XSLT suporta como entrada um documento XML, mas não 
os produz como saída.
Gabarito: ERRADO.

CESPE 2009 TRE/PR – Cargo 1

69 As folhas de estilos XSLT permitem transformar documentos XML para documentos HTML.
Gabarito: CERTO.
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CESPE 2009 TRE/MA – Cargo 6

35 Considerando o trecho de código acima apresentado, assinale a opção correta.
a) O código, escrito em XSLT, necessita de um arquivo CSS que contenha, no mínimo, um 

javascript que modifique a tabela com as tags titulo e atorprincipal para gerar uma tabela 
de saída informando o conteúdo das tags processadas.

b) Para funcionar corretamente, esse código, escrito em XML, necessita de um arquivo XSTL 
que contenha, no mínimo, as tags filmes e dados. Por sua vez, na tag de dados, devem 
existir tags de titulo e atorprincipal em CSS para gerar uma tabela de saída informando o 
conteúdo das tags processadas.

c) Para funcionar corretamente, esse código, escrito em HTML, necessita de um arquivo XML 
que contenha, no mínimo, as tags XSLT filmes e dados. Por sua vez, na tag de dados, 
devem existir  tags  de  titulo  e  atorprincipal  em CSS  para  gerar  uma  tabela  de  saída 
informando o conteúdo das tags processadas.

d) Para funcionar corretamente, esse código, escrito em XSLT, necessita de um arquivo XML 
que contenha, no mínimo, as tags XML filmes e dados. Por sua vez, na tag de dados, 
devem existir tags de titulo e atorprincipal para gerar uma tabela de saída informando o 
conteúdo das tags processadas.

e) O código,  escrito  em XSLT/javascript,  necessita,  para  funcionar  corretamente,  de  um 
arquivo HTML que contenha, no mínimo, as linhas filmes e dados. Por sua vez, na linha 
de dados, devem existir variáveis com o nome titulo e atorprincipal para gerar uma tabela 
de saída informando o conteúdo das tags processadas.

Gabarito: letra D.
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CESGRANRIO 2008 Termoaçu

25 Seja o seguinte XML:

Uma transformação para HTML resulta no seguinte arquivo:

Dos XSLT abaixo, o que faz a transformação corretamente dos pratos principais é:
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Gabarito: letra A.
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