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1. Sobre o autor 

Sou o professor Rogerão Araújo

em Brasília/DF, como Analista de Finanças e Controle

Gestão de TI. 

Formei-me na UESPI (Universidade Estadual do

em Ciência da Computação. 

Sou especialista em: 

• Governança em TI pela Unieuro

• Desenvolvimento de Sistemas Baseados em Software Livre

Amazônia).  

Possuo as certificações: 

• COBIT 4.1 Foundation Certified

• SCJA (Sun Certified Associate for J2SE).

Trabalho como professor em cursos de 

especializados, tais como: 

• ITnerante (www.itnerante.com.br

• Provas de TI (www.provasdeti.com.br

• TI Para Concursos (www.tiparaconcursos.net

Escrevo para: 

• Meu próprio (http://rogerioaraujo.wordpress.com/

• Blog do Professor Walter Cunha

• Site do Eu Vou Passar (www.euvoupassar.com.br

Fui aprovado em alguns concursos durante minha jornada como concurseiro. Dentre eles,

decrescente de ano, STN 2013 (nome

e nomeado no TRF 1ª Região), TRE/PE 2011 (classificado), 

(classificado), STM 2010 (classificado), 

2006 (classificado), BACEN 2005 (classificado), 

(classificado), TCE/PI 2005 (classificado)
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Os homens que tentam fazer algo e falham são infinitamente melhores

do que aqueles que tentam fazer nada e conseguem.

Rogerão Araújo. Trabalho na Secretaria do Tesouro Nacional

Analista de Finanças e Controle, com na área de Governança e 

me na UESPI (Universidade Estadual do Piauí) no curso de Bacharelado 

pela Unieuro; e 

Desenvolvimento de Sistemas Baseados em Software Livre pela UNAMA (Universidade da 

Foundation Certified; e 

(Sun Certified Associate for J2SE). 

Trabalho como professor em cursos de Desenvolvimento de Sistemas para concursos

www.itnerante.com.br);  

www.provasdeti.com.br); e 

tiparaconcursos.net). 

http://rogerioaraujo.wordpress.com/); 

rofessor Walter Cunha (www.waltercunha.com); e 

www.euvoupassar.com.br). 

ncursos durante minha jornada como concurseiro. Dentre eles,

nomeado e onde estou hoje), TST 2012 (nomeado), 

no TRF 1ª Região), TRE/PE 2011 (classificado), TRT 19ª Região 2011 (classificado), 

(classificado), STM 2010 (classificado), SERPRO 2008 (nomeado), TRT 18ª Região 2008

2006 (classificado), BACEN 2005 (classificado), TRE/MA 2005 (classificado), TRT

lassificado) e MPU 2004 (nomeado).  
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2. Sobre o curso 
A melhor maneira de melhorar o padrão de vida está em melhorar o padrão de pensamento. 

U. S. Andersen 

Fala, galera! Sejam bem vindos ao curso do Universo Desenvolvimento Web, Galáxia AJAX: Teoria, 

prática e questões de concursos. 

No nosso curso, vamos entender como o AJAX funciona, através de teorias e exemplos práticos, e 

como o assunto é cobrado por várias bancas. Ao final do curso, os senhores estarão aptos a responder 

qualquer pergunta sobre AJAX. Claro, se vocês revisarem constantemente para não esquecerem os 

assuntos, não é, galera? ☺ 

Como vamos trabalhar? Iremos ver: 

• Teoria: 

ᵒ Teremos: 

- Desafios para direcionar nossos estudos; e 

- Textos objetivos e diretos ao ponto; 

• Exemplos práticos: 

ᵒ Para sedimentar a teoria; e 

• Questões comentadas: 

ᵒ Sendo explicadas detalhe por detalhe. 

 

Objetivo 

 

Este material visa ser mais um item auxiliador na luta de vocês, por uma vaga em algum concurso 

almejado. Quero trazer uma linguagem informal e bem humorada para que o assunto abordado seja mais 

bem assimilado e que vocês não possam se cansar em lê-lo e sim possam ter o prazer em lê-lo. 

Com este material, poderemos: 

• Possuir uma visão melhor sobre AJAX; 

• Saber como as bancas cobram esse assunto, estudando cada questão com a finalidade de saber 

realmente o porquê de cada gabarito; 

• Ver não apenas o motivo do gabarito, como também algo além que complemente o raciocínio 

para que vocês não fiquem com dúvidas; e 

• Ter um material de consulta para revisão. 
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Público-alvo 

 

Este material é endereçado a todos aqueles que precisam se preparar para um concurso na área de 

TI, principalmente para cargos de Analista de Sistemas (especialidade de Desenvolvimento de Sistemas) e 

Técnico de Informática (especialidade de Programação de Sistemas). 

 

Divisão do material 

 

A divisão acontece da seguinte forma: 

• Parte I: Apresentação; 

• Parte II: Teoria, prática e questões de concursos comentadas; 

• Parte III: Análise das questões de concursos; 

• Parte IV: Questões; 

• Parte V: Gabarito. 

Dentro da parte II, temos os seguintes tópicos: 

• Introdução; 

• Elementos-chave do AJAX; 

• Como o AJAX funciona; 

• Mais um pouco sobre XMLHttpRequest; 

• AJAX e JSON; e 

• Referências. 

 

Organização da teoria 

 

Para cada capítulo, teremos as seguintes partes: 

• Desafios (questões do professor sobre o assunto do capítulo) no início de cada capítulo; 

• Teoria propriamente dita; 

• Questões de concursos comentadas; e 

• Respostas dos desafios. 
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Recomendo que tentem responder os desafios antes de iniciarem a parte teórica. Com isso, o estudo 

de vocês será dirigido e bem mais proveitoso, pois vocês irão tentar encontrar as respostas durante o texto 

teórico. Pelo menos, isso me ajuda quando fui estudante de concurso! ☺ 

Durante a teoria e os comentários das questões, teremos os seguintes tipos de quadros: 

• Quadros de observações (quadros de cor amarela): para observações gerais, mas que fogem do 

contexto da teoria; 

• Quadros de desafios (quadros de cor laranja): para perguntas que ajudarão no entendimento do 

assunto; 

• Quadros de notas importantes (quadros de cor verde): para notas importantes da teoria que 

precisam de um destaque melhor; 

• Quadros de exemplos (quadros de cor azul): para exemplos que colocarão em prática a teoria 

explicada; e 

• Quadros de questões idênticas (quadros de cor vermelha): para mostrar questões com texto 

parecido com a questão que está sendo explicada. 

Exemplos dos quadros de observações: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque consequat placerat nibh, eu 

pulvinar lacus lacinia ut. Donec ultricies eleifend luctus. Mauris luctus bibendum sapien. 

Observação x.x: blá blá blá. 

Exemplos dos quadros de desafios: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque consequat placerat nibh, eu 

pulvinar lacus lacinia ut. Donec ultricies eleifend luctus. Mauris luctus bibendum sapien. 

 

Exemplos dos quadros de notas importantes: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque consequat placerat nibh, eu 

pulvinar lacus lacinia ut. Donec ultricies eleifend luctus. Mauris luctus bibendum sapien. 

Nota importante x.x: blá blá blá. 

Exemplos dos quadros de exemplos: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque consequat placerat nibh, eu 

pulvinar lacus lacinia ut. Donec ultricies eleifend luctus. Mauris luctus bibendum sapien. 

Exemplo x.x: blá blá blá. 



AJAX: Teoria, prática e questões de concursos 

 

www.itnerante.com.br/profile/RogerioAraujo - twitter: @rgildoaraujo - rgildoaraujo@gmail.com 
www.facebook.com/professorRogerioAraujo - rogerioaraujo.wordpress.com Página 7 

 

Exemplos dos quadros de questões idênticas: 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque consequat placerat nibh, eu 

pulvinar lacus lacinia ut. Donec ultricies eleifend luctus. Mauris luctus bibendum sapien. 

Questão idêntica x.x. 

As questões estão organizadas por capítulo e da seguinte forma: 

• Enunciado da questão; 

• Comentários; e 

• Gabarito. 

Os comentários das questões serão bem objetivos para que haja foque no porquê a questão está 

certa ou errada (estilo CESPE) e no porquê da letra que é o gabarito da questão (estilo das demais bancas e 

do CESPE em alguns concursos). Para aqueles que já possuem uma base de bons conhecimentos, uma 

consulta aos comentários é suficiente para esclarecer as dúvidas que porventura existam. Para aqueles que 

precisam de mais informações, revisem um pouco mais a parte teórica. 

 

Conclusão 

 

Quero esclarecer que este material NÃO é concorrente de outros que conhecemos na comunidade 

concurseira de TI. Ele pode ser visto com um recurso disponível para ser usado em conjunto com os outros 

de mesma natureza.  

Caros amigos, espero que possa mais uma vez ajudá-los como venho tentando fazer com auxílio de 

meu blog. Minha maior recompensa é ser uma opção de qualidade para nossos estudos do dia a dia. 

Por favor, aproveitem este material e consigam seus objetivos! 

Simbora!!!  
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comentadas  
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1. Introdução 
A transformação pessoal requer substituição de velhos hábitos por novos. 

W. A. Peterson 

1.1. Desafios 

 

[RGA] O que significa AJAX? 

[RGA] AJAX é uma nova linguagem de programação. [CERTO/ERRADO] 

[RGA] O que o AJAX faz? 

[RGA] Aplicações AJAX são independentes de navegador, mas dependentes de plataforma. 

[CERTO/ERRADO] 

[RGA] Segundo a W3 Schools, AJAX é baseado em padrões de Internet e usa uma combinação de quê? 

[RGA] Qual uma desvantagem do uso do AJAX? 

 

1.2. Teoria 

 

AJAX significa Asynchronous Javascript and XML (Javascript Assíncrono e XML). Ele é o uso 

metodológico de tecnologias como Javascript e XML, providas por navegadores, para tornar páginas Web 

mais interativas com o usuário, utilizando-se de solicitações assíncronas de informações. 

AJAX não é uma nova linguagem de programação! É uma nova maneira de usar tecnologias já 

existentes. 

Nota importante 1.1: o que é e o que não é o AJAX. 

O AJAX é a arte de: 

• Trocar dados com um servidor; e 

• Atualizar partes de uma página da Web, sem recarregar a página inteira. 

É usado para carregar e renderizar uma página; 

• Utilizando recursos de scripts rodando pelo lado cliente; e 

• Buscando e carregando dados em background, sem a necessidade de recarregamento da página. 

- Rogerão, há um exemplo prático para eu saber onde devo utilizar o AJAX? 

Sim! Vejam o exemplo 1.1 abaixo. 
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Vamos supor que entramos em uma página de pesquisa de carros de multimarcas. No formulário de 

pesquisa, temos um combobox marca e outro combobox modelo. Ao mudar alguma opção da marca, a 

página toda é renderizada para popular o combobox modelo de acordo com a marca. Agora, imaginem isso 

sendo feito várias vezes. A cada vez, a página tem que ser renderizada para termos modelos de acordo com 

a marca. 

Podemos usar uma aplicação AJAX para que apenas o combobox modelo seja atualizado (e não a 

página toda) de acordo com a marca. Ou seja, apenas uma parte da página é atualizada, dando uma 

impressão de dinamismo ao usuário. Principalmente para aquele que tem uma conexão ruim. 

Exemplo 1.1: uma situação onde podemos fazer uma aplicação AJAX. 

As aplicações AJAX são independentes de: 

• Navegador; e 

• Plataforma. 

Justamente porque as tecnologias envolvidas no mundo AJAX são independentes desses itens. 

As aplicações citadas dependem apenas que os navegadores: 

• Implementem o objeto XMLHttpRequest; 

ᵒ ActiveXObject, no caso do IE com versão anterior ao 7; e 

• Façam uso do JavaScript; 

ᵒ Pode-se também usar o VBScript. 

Como uma aplicação AJAX se trata principalmente de JavaScript (ou VBScript) que executa no 

navegador do usuário, se o processamento do JavaScript for desativado no navegador, a aplicação pode 

falhar. 

Nota importante 1.2: Uma desvantagem do uso do AJAX. 

Quais são as tecnologias envolvidas no AJAX’s world ☺? Segundo a W3 Schools [12], AJAX é baseado 

em padrões de Internet e usa uma combinação de: 

• Objeto XMLHttpRequest: para troca de dados de forma assíncrona com um servidor; 

• JavaScript/DOM (Document Object Model): para exibir/interagir com as informações e pode-se 

utilizar o VBScript no lugar do JavaScript; 

• CSS: para estilo dos dados; e 

• XML: muitas vezes usado como o formato para a transferência de dados. 
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1.3. Questões de concursos 

 

[FCC 2011 TRE/RN – Técnico Judiciário – Programação de Sistemas – Questão 43] Agrega um conjunto de 

tecnologias conhecidas trabalhando juntas para tornar páginas Web mais interativas com o usuário, 

utilizando-se de solicitações assíncronas de informações: 

[A] XHTML. 

[B] AJAX. 

[C] CSS. 

[D] XML. 

[E] JavaScript. 

Comentários: 

Como vimos, AJAX significa Asynchronous Javascript and XML (Javascript Assíncrono e XML). Ele é o 

uso metodológico de tecnologias como Javascript e XML, providas por navegadores, para tornar páginas 

Web mais interativas com o usuário, utilizando-se de solicitações assíncronas de informações. 

E como o curso é sobre o AJAX, então o gabarito é letra B. Bem óbvio, não é? ☺  

Gabarito: letra B. 

[FCC 2011 INFRAERO - Analista Superior III - Analista de Sistemas - Desenvolvimento e Manutenção – 

Questão 56] Representa uma desvantagem do uso de AJAX: 

[A] Troca mensagens entre o cliente e o servidor de forma assíncrona, ou seja, envia requisições e continua 

o processamento sem precisar aguardar a resposta. 

[B] Trata-se principalmente de JavaScrip que executa no navegador do usuário. Se for desativado o 

processamento do JavaScript no navegador, a aplicação pode falhar. 

[C] Recebe respostas às requisições na mesma página sem a necessidade de refresh. 

[D] Executa os processos em paralelo às requisições/respostas. 

[E] Manipula o conteúdo XML nas aplicações para desktop de forma simples. 

Comentários: 

Letra A: “Troca mensagens entre o cliente e o servidor de forma assíncrona, ou seja, envia 

requisições e continua o processamento sem precisar aguardar a resposta”. 

ERRADO. Não é uma desvantagem. É o que o AJAX faz! 
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Letra B: “Trata-se principalmente de JavaScrip que executa no navegador do usuário. Se for 

desativado o processamento do JavaScript no navegador, a aplicação pode falhar”. 

CERTO. Exatamente. Como uma aplicação AJAX se trata principalmente de JavaScript (ou VBScript) 

que executa no navegador do usuário, se o processamento do JavaScript for desativado no navegador, a 

aplicação pode falhar. 

O termo JavaScrip foi escrito errado pela banca. 

Letra C: “Recebe respostas às requisições na mesma página sem a necessidade de refresh”. 

ERRADO. Não é uma desvantagem. É o que o AJAX faz! 

Letra D: “Executa os processos em paralelo às requisições/respostas”. 

ERRADO. Não é uma desvantagem. É o que o AJAX faz! 

Letra E: “Manipula o conteúdo XML nas aplicações para desktop de forma simples”. 

ERRADO. Primeiro, não seria uma desvantagem. Segundo, aplicações AJAX não fazem isso. 

Gabarito: letra B. 

[FCC 2009 TJ/PI – Analista Judiciário – Analista de Sistemas – Questão 55 – Adaptado] Em relação à 

interface WEB, considere: é uma solução tecnológica que permite a atualização dinâmica de dados em uma 

página Web, sem que esta precise ser inteiramente recarregada. Em outras palavras, baseia-se em scripts 

localizados no programa-cliente que solicitam dados ao servidor, sem que seja necessário atualizar a página 

inteira. 

O texto acima refere-se a 

[A] HttpRequest 

[B] CSS 

[C] XML 

[D] XHTML 

[E] AJAX 

Comentários: 

Galera, essa questão possui texto parecido com outra vista anteriormente. Sem muito estresse. 

Apenas revisando, AJAX é usado para carregar e renderizar uma página; 

• Utilizando recursos de scripts rodando pelo lado cliente; e 

• Buscando e carregando dados em background, sem a necessidade de recarregamento da página. 
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[FCC 2011 TRE/RN – Técnico Judiciário – Programação de Sistemas – Questão 43] Agrega um conjunto de 

tecnologias conhecidas trabalhando juntas para tornar páginas Web mais interativas com o usuário, 

utilizando-se de solicitações assíncronas de informações: 

[A] XHTML. 

[B] AJAX. 

[C] CSS. 

[D] XML. 

[E] JavaScript. 

Gabarito: letra B. 

Questão idêntica 1.1. 

Gabarito: letra E. 

[FCC 2007 TRE/MS – Analista Judiciário – Análise de Sistemas – Questão 56] Asynchronous Javascript and 

XML (AJAX) é uma técnica de desenvolvimento de aplicações Web cujo objetivo é a troca de pequenas 

porções de dados entre um browser e um servidor Web de modo a evitar a recarga de toda a página cada 

vez que um cliente solicita uma mudança. Sobre AJAX considere a afirmativa abaixo. 

[I] É uma técnica indicada para melhorar a experiência do usuário, reduzir a utilização de banda e 

claramente separar dados, formatação, estilo e funcionalidade. 

Comentários: 

Por partes, vamos entender o item. 

AJAX é uma técnica indicada para: 

• Melhorar a experiência do usuário; 

ᵒ Com aplicações AJAX, apenas uma parte da página é atualizada, dando uma impressão de 

dinamismo ao usuário;  

• Reduzir a utilização de banda; 

ᵒ Por apenas uma parte das páginas Web ser atualizada, há uma redução de uso de banda; e 

• Claramente separar dados, formatação, estilo e funcionalidade. 

A última oração faz menção às tecnologias envolvidas pelo AJAX:  

• Dados: 

ᵒ Texto; e 



AJAX: Teoria, prática e questões de concursos 

 

www.itnerante.com.br/profile/RogerioAraujo - twitter: @rgildoaraujo - rgildoaraujo@gmail.com 
www.facebook.com/professorRogerioAraujo - rogerioaraujo.wordpress.com Página 25 

 

2. Elementos-chave do AJAX 
Somos o que fazemos repetidamente. Por isso o mérito não está na ação e sim no hábito. 

Aristóteles 

2.1. Desafios 

 

[RGA] Quais são os elementos-chave do AJAX, segundo a W3 Schools? 

[RGA] Quais são os elementos-chave do AJAX, segundo Fernando Emmanoel Borba, em seu livro AJAX: Guia 

de Programação? 

[RGA] Qual elemento-chave que existe apenas para o CESPE? 

[RGA] Aplicativos AJAX são escritos apenas em JavaScript. [CERTO/ERRADO] 

[RGA] Em um aplicativo AJAX, a maioria das alterações para a interface com o usuário será feita com o 

JavaScript. [CERTO/ERRADO] 

[RGA] Qual elemento-chave que é o coração das aplicações AJAX? 

[RGA] Além do uso de um objeto da classe XMLHttpRequest, pode-se usar outras formas de busca de dados 

de forma assíncrona no servidor. [CERTO/ERRADO] 

 

2.2. Teoria 

 

Agora conheceremos os elementos-chave ou as tecnologias relacionadas ao AJAX. 

Segundo a W3 Schools [12], são eles: 

• JavaScript; 

• Cascading Style Sheets (CSS); 

• Document Object Model (DOM); 

• Objeto XMLHttpRequest; e 

• XML. 

Segundo BORBA [3], são eles: 

• Os citados acima; 

• HTML/XHTML; e 

• XSLT. 
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3. Como o AJAX funciona 
Imagine uma nova história para sua vida e acredite nela. 

Paulo Coelho 

3.1. Desafios 

 

[RGA] Tanto no Modelo clássico para aplicações Web quanto no Modelo AJAX, há necessidade de 

recarregamento a cada solicitação do usuário. [CERTO/ERRADO] 

[RGA] Quais são as formas de criação de um objeto XMLHttpRequest? 

[RGA] Como se pode testar o suporte dos navegadores ao AJAX usando o objeto window do JavaScript? 

[RGA] Quais são os métodos para fazer uma requisição ao servidor através de uma aplicação AJAX? 

[RGA] O que faz onreadystatechange? 

[RGA] Quais são os estados do XMLHttpRequest? 

[RGA] Pode haver requisições síncronas em aplicações AJAX. [CERTO/ERRADO] 

[RGA] Quais as duas formas de se obter uma resposta de um servidor? 

 

3.2. Teoria 

 

Neste capítulo, entenderemos a diferença entre o Modelo clássico e Modelo AJAX, ambos para 

aplicações Web. Também conheceremos como o AJAX funciona e mais detalhadamente sobre o objeto 

XMLHttpRequest, motivos principais das questões de concursos sobre assunto do nosso curso. 

No Modelo clássico para aplicações Web (figura 3.1): 

• O usuário solicita uma informação pelo navegador; 

• O navegador busca as informações no servidor; 

• No servidor Web, um objeto (servlet ou script PHP, por exemplo) trata a solicitação; 

ᵒ Os dados podem ser recuperados de um banco de dados; e 

ᵒ É preparada uma resposta; 

• O navegador retorna a informação ao usuário 

ᵒ Recarregando a página; ou 

ᵒ Carregando uma nova página. 
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No Modelo clássico para aplicações Web, a cada solicitação do usuário, há necessidade de: 

• Recarregamento total de uma página; ou 

• Carregamento total de uma nova. 

Nota importante 3.1: Modelo clássico para aplicações Web. 

 

Figura 3.1: Modelo clássico de aplicações Web. 

<?php 

// Recebimento dos dados ****************************************************** 

$autobot['nome'] = (isset($_REQUEST['nome']) ? $_REQUEST['nome'] : ""); 

$autobot['marca'] = (isset($_REQUEST['marca']) ? $_REQUEST['marca'] : ""); 

$autobot['modelo'] = (isset($_REQUEST['modelo']) ? $_REQUEST['modelo'] : ""); 

$autobot['caracteristica'] = (isset($_REQUEST['caracteristica']) ? $_REQUEST['caracteristica'] : ""); 

$autobot['imagem'] = (isset($_REQUEST['imagem']) ? $_REQUEST['imagem'] : ""); 
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?> 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

    <head> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-16"> 

        <title>Autobots</title> 

    </head> 

    <body> 

        <div id="container"> 

            <h1>Autobots</h1> 

            <table> 

                <tr> 

                    <td bgcolor="black"><img src="imagens/FIG00_Autobots.jpg" width="500" /></td> 

                    <td> 

                        <!-- Formulário de escolha **************************** --> 

                        <div id="escolha"> 

                            <h2>Escolha o autobot:</h2> 

                            <form action="ACT01_Autobots.php" method="get"> 

                                <select name="opcaoAutobot"> 

                                    <option value="">...</option> 

                                    <option value="speedium">Speedium</option> 

                                    <option value="hotWheel">Hot Wheel</option> 

                                    <option value="shadowMoon">Shadow Moon</option> 

                                    <option value="hercules">Hercules</option> 

                                    <option value="tanker">Tanker</option> 

                                </select> 
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                                <input type="submit" name="btnPesquisar" value="Pesquisar"/> 

                            </form> 

                        </div> 

                        <hr/> 

 

                        <!-- Resultado de escolha ***************************** --> 

                        <div id="Resultado"> 

                            <h2>Dados do autobot <?= $autobot['nome'] ?>:</h2> 

                            <table> 

                                <tr> 

                                    <td><span id="imagem"><img src="imagens/<?= $autobot['imagem'] ?>" width="500" 

/></span></td> 

                                    <td> 

                                        <table> 

                                            <tr> 

                                                <td>Nome:</td> 

                                                <td><span id="nome"><?= $autobot['nome'] ?></span></td> 

                                            </tr> 

                                            <tr> 

                                                <td>Marca:</td> 

                                                <td><span id="marca"><?= $autobot['marca'] ?></span></td> 

                                            </tr> 

                                            <tr> 

                                                <td>Modelo:</td> 

                                                <td><span id="modelo"><?= $autobot['modelo'] ?></span></td> 

                                            </tr> 
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                                            <tr> 

                                                <td>Característica:</td> 

                                                <td><span id="caracteristica"><?= $autobot['caracteristica'] ?></span></td> 

                                            </tr> 

                                        </table> 

                                    </td> 

                                </tr> 

                            </table> 

                        </div> 

                    </td> 

                </tr> 

            </table> 

        </div> 

    </body> 

</html> 

Exemplo 3.1: exemplo01_ModeloClassicoAplicacoesWeb.php. 

<?php 

// Função para formatar a URL que será chamada de volta *********************** 

function formadorURL($array) { 

    $retorno = "exemplo01_ModeloClassicoAplicacoesWeb.php?" 

            . "nome=" . $array['nome'] . "&" 

            . "marca=" . $array['marca'] . "&" 

            . "modelo=" . $array['modelo'] . "&" 

            . "caracteristica=" . $array['caracteristica'] . "&" 

            . "imagem=" . $array['imagem']; 
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    return $retorno; 

} 

 

// Dados dos Autobots ********************************************************* 

$speedium['nome'] = "Speedium"; 

$speedium['marca'] = "Kawasaki"; 

$speedium['modelo'] = "Ninja"; 

$speedium['caracteristica'] = "Os mais rápido da turma."; 

$speedium['imagem'] = "FIG05_Ninja.jpg"; 

 

$hotWheel['nome'] = "Hot Wheel"; 

$hotWheel['marca'] = "GM"; 

$hotWheel['modelo'] = "Corsa Hatch"; 

$hotWheel['caracteristica'] = "O executor."; 

$hotWheel['imagem'] = "FIG01_Corsa.jpg"; 

 

$shadowMoon['nome'] = "Shadow Moon"; 

$shadowMoon['marca'] = "Renault"; 

$shadowMoon['modelo'] = "Fluence"; 

$shadowMoon['caracteristica'] = "O estrategista e especilista em armas."; 

$shadowMoon['imagem'] = "FIG02_Fluence.jpg"; 

 

$hercules['nome'] = "Hercules"; 

$hercules['marca'] = "Ford"; 

$hercules['modelo'] = "Fusion"; 

$hercules['caracteristica'] = "O líder."; 
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$hercules['imagem'] = "FIG03_Fusion.jpg"; 

 

$tanker['nome'] = "Tanker"; 

$tanker['marca'] = "Ford"; 

$tanker['modelo'] = "Edge"; 

$tanker['caracteristica'] = "O maior e o mais forte."; 

$tanker['imagem'] = "FIG04_Edge.jpg"; 

 

$autobots[0] = $speedium; 

$autobots[1] = $hotWheel; 

$autobots[2] = $shadowMoon; 

$autobots[3] = $hercules; 

$autobots[4] = $tanker; 

 

// Preparando a resposta com o autobot escolhido ****************************** 

$redirect = ""; 

 

switch ($_REQUEST['opcaoAutobot']) { 

    case "speedium": 

        $redirect = formadorURL($autobots[0]); 

        break; 

    case "hotWheel": 

        $redirect = formadorURL($autobots[1]); 

        break; 

    case "shadowMoon": 

        $redirect = formadorURL($autobots[2]); 
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        break; 

    case "hercules": 

        $redirect = formadorURL($autobots[3]); 

        break; 

    case "tanker": 

        $redirect = formadorURL($autobots[4]); 

        break; 

} 

 

header("location:$redirect"); 

?> 

Exemplo 3.2: ACT01_Autobots.php. 

 

Figura 3.2: resultado das páginas exemplo01_ModeloClassicoAplicacoesWeb.php e ACT01_Autobots.php. 
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4. Mais um pouco sobre XMLHttpRequest 
Pessimismo leva à fraqueza, otimismo ao poder. 

William James 

4.1. Desafios 

 

[RGA] Pode haver mais de uma aplicação AJAX em uma mesma página? 

[RGA] O que é uma função callback? 

[RGA] Uma requisição GET é mais simples e mais rápida do que uma requisção POST. [CERTO/ERRADO] 

[RGA] Uma requisição GET não tem limitações de tamanho. [CERTO/ERRADO] 

[RGA] Quais são as situações em que usamos as requisiões do tipo POST? 

[RGA] O que faz o método setRequestHeader do objeto XMLHttpRequest? 

[RGA] Nas requisições assíncronas, a execução do código JavaScript finaliza após a finalização da requisição. 

[CERTO/ERRADO] 

[RGA] As requisições assíncronas devem ser preferidas em relação às requisições síncronas por razões de 

desempenho. [CERTO/ERRADO] 

[RGA] Ao usar o valor true para o parâmetro async do método open, é necessário especificar, na 

propriedade onreadystatechange, uma função a ser executada quando a resposta estiver pronta. 

[CERTO/ERRADO] 

 

4.2. Teoria 

 

Avançaremos mais um pouco nos conceitos de AJAX, vendo mais detalhes, entretanto, este capítulo 

contém apenas uma questão de concurso. Ele será um bônus para quem quer entender um pouco mais 

sobre AJAX e não quer ser surpreendido nas próximas provas. 

Observação 4.1: sobre este capítulo. 

 

4.2.1 Aplicações AJAX em uma mesma página 

 

- Rogerão, eu posso ter mais de uma aplicação AJAX em uma mesma página? Por exemplo, cada uma 

trabalhando para atualizar elementos diferentes ou iguais (dependendo do contexto), sendo elas ativadas 

por eventos distintos? 
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Temos sim a possibilidade de ter mais de uma aplicação AJAX em uma mesma página. Cada uma 

podendo trabalhar de uma maneira e cada uma sendo ativada por eventos diferentes dentro da página 

(onblur, onclick, onsubmit, etc). 

Na figura 4.1, temos um esquema para visualizarmos essa situação. De acordo com a figura, cada 

aplicação é ativada por um evento específico. 

Não há surpresa ou conhecimentos novos para entendermos a situação descrita. Apenas temos mais 

de uma aplicação AJAX em uma mesma página. 

 

Figura 4.1: mais de uma aplicação AJAX ema uma mesma página. 

<!DOCTYPE #html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 

<html> 

    <head> 

        <title>Aplicações AJAX em uma mesma página</title> 

        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-16"> 
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ᵒ Parâmetro url: local do arquivo no servidor; e 

ᵒ Parâmetro async: recebe “true” (assíncrono) ou “false” (síncrono); 

• send(string): 

ᵒ Envia a requisição para o servidor; 

ᵒ Parâmetro string: apenas utilizado para requisições POST. 

Como vimos, especificamos se uma requisição é do tipo GET ou POST no método open. 

Item II: “Acrescenta um par de rótulos e/ou valores ao registro inicial, quando enviado”. 

Ao usar as requisições do tipo POST, podemos fazer o uso do método setRequestHeader do objeto 

XMLHttpRequest. Esse método adiciona cabeçalhos HTTP para uma requisição, conforme a seguinte 

sintaxe: 

• setRequestHeader(cabeçalho, valor): 

ᵒ Parâmetro cabeçalho: especifica o nome do cabeçalho; e 

ᵒ Parâmetro valor: especifica o valor do cabeçalho. 

O texto do item II ficou estranho com esse “registro inicial”, mas ele está citando o método 

setRequestHeader. 

Gabarito: letra B. 

 

4.4. Respostas dos desafios 

 

[RGA] Pode haver mais de uma aplicação AJAX em uma mesma página? 

• Sim. 

[RGA] O que é uma função callback? 

• É uma função passada como um parâmetro para outra função. 

[RGA] Uma requisição GET é mais simples e mais rápida do que uma requisição POST. 

• Gabarito: CERTO. 

[RGA] Uma requisição GET não tem limitações de tamanho. 

• Gabarito: ERRADO. 

[RGA] Quais são as situações em que usamos as requisições do tipo POST? 
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• Quando um arquivo em cache não é uma opção; 

ᵒ Por exemplo, quando houver uma atualização de um arquivo ou de banco de dados no 

servidor; 

• Quando a quantidade de dados enviada ao servidor for muito grande; 

ᵒ POST não tem limitações de tamanho; e 

• Quando os dados enviados contiverem caracteres desconhecidos. 

[RGA] O que faz o método setRequestHeader do objeto XMLHttpRequest? 

• Adiciona cabeçalhos HTTP para uma requisição. 

[RGA] Nas requisições assíncronas, a execução do código JavaScript finaliza após a finalização da requisição.  

• Gabarito: ERRADO. 

[RGA] As requisições assíncronas devem ser preferidas em relação às requisições síncronas por razões de 

desempenho. 

• Gabarito: CERTO. 

[RGA] Ao usar o valor true para o parâmetro async do método open, é necessário especificar, na 

propriedade onreadystatechange, uma função a ser executada quando a resposta estiver pronta. 

• Gabarito: CERTO. 
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5. AJAX e JSON 
Evite desencorajar-se: mantenha ocupações e 

faça do otimismo a maneira de viver. Isso restaura a fé em si. 

Lucille Ball 

5.1. Teoria 

 

O que é JSON? É abreviação de JavaScript Object Notation. É um formato leve de intercâmbio de 

dados. É um formato de texto que é completamente independente de linguagens de programação, mas usa 

convenções similares às das linguagens baseadas na linguagem C. 

Essa notação representa: 

• Um objeto JavaScript; ou 

• Um array de objetos JavaScript. 

Exemplos: 

• Objeto: 

professor = {nome : “Rogério”, sobrenome : “Araújo”} 

• Array de objetos: 

professores = [ 

 {nome : “Rogério”, sobrenome : “Araújo”} 

 {nome : “Fulano”, sobrenome : “de Tal”} 

] 

Como uma aplicação AJAX pode receber dados no formato JSON? Vejam a figura 5.1 e vamos 

entender, de uma forma resumida, como trabalhar um resultado em JSON por aplicações AJAX: 

• O usuário aciona um evento; 

• A aplicação AJAX é chamada pelo acionamento do evento; 

ᵒ Ela inicializa um objeto XMLHttpRequest; 

• O objeto XMLHttpRequest faz uma solicitação assíncrona ao servidor Web; 

• No servidor Web, um objeto (servlet ou script PHP, por exemplo) trata a solicitação; 

ᵒ Os dados podem ser recuperados de um banco de dados; e 

ᵒ É preparada uma resposta em formato JSON; 
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Parte III – Análise das 

questões de concursos 
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1. Análise da quantidade de questões por tópico 

 

Tópico CESPE FCC CESGRANRIO ESAF Outras Total % 

Como o AJAX 

funciona 
13 3 1 - 2 19 33,92% 

Elementos-chave 

do AJAX 
11 4 3 - - 18 32,14% 

Introdução 9 4 2 - - 15 26,78% 

AJAX e JSON 3 - - - - 3 5,35% 

Mais um pouco 

sobre 

XMLHttpRequest 

- - - - 1 1 1,78% 

Total 36 11 6 - 3 56 100% 
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Parte IV – Questões  
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1. Introdução 

 

[FCC 2011 TRE/RN – Técnico Judiciário – Programação de Sistemas – Questão 43] Agrega um conjunto de 

tecnologias conhecidas trabalhando juntas para tornar páginas Web mais interativas com o usuário, 

utilizando-se de solicitações assíncronas de informações: 

[A] XHTML. 

[B] AJAX. 

[C] CSS. 

[D] XML. 

[E] JavaScript. 

[FCC 2011 INFRAERO - Analista Superior III - Analista de Sistemas - Desenvolvimento e Manutenção – 

Questão 56] Representa uma desvantagem do uso de AJAX: 

[A] Troca mensagens entre o cliente e o servidor de forma assíncrona, ou seja, envia requisições e continua 

o processamento sem precisar aguardar a resposta. 

[B] Trata-se principalmente de JavaScrip que executa no navegador do usuário. Se for desativado o 

processamento do JavaScript no navegador, a aplicação pode falhar. 

[C] Recebe respostas às requisições na mesma página sem a necessidade de refresh. 

[D] Executa os processos em paralelo às requisições/respostas. 

[E] Manipula o conteúdo XML nas aplicações para desktop de forma simples. 

[FCC 2009 TJ/PI – Analista Judiciário – Analista de Sistemas – Questão 55 – Adaptado] Em relação à 

interface WEB, considere: é uma solução tecnológica que permite a atualização dinâmica de dados em uma 

página Web, sem que esta precise ser inteiramente recarregada. Em outras palavras, baseia-se em scripts 

localizados no programa-cliente que solicitam dados ao servidor, sem que seja necessário atualizar a página 

inteira. 

O texto acima refere-se a 

[A] HttpRequest 

[B] CSS 

[C] XML 

[D] XHTML 

[E] AJAX 
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1. Introdução 

 

[FCC 2011 TRE/RN – Técnico Judiciário – Programação de Sistemas – Questão 43] Gabarito: letra B. 

[FCC 2011 INFRAERO - Analista Superior III - Analista de Sistemas - Desenvolvimento e Manutenção – 

Questão 56] Gabarito: letra B. 

[FCC 2009 TJ/PI – Analista Judiciário – Analista de Sistemas – Questão 55 – Adaptado] Gabarito: letra E. 

[FCC 2007 TRE/MS – Analista Judiciário – Análise de Sistemas – Questão 56] 

[I] Gabarito: CERTO. 

[CESPE 2013 TRE/MS - Cargo 2 – Questão 39] 

[C] Gabarito: ERRADO. 

[CESPE 2013 SERPRO - Cargo 7] Em relação à interface Web, julgue o item que se segue. 

[84] Gabarito: ERRADO. 

[CESPE 2013 CNJ - Cargo 14] 

[99] Gabarito: ERRADO. 

[CESPE 2012 TRE/RJ - Cargo 10] 

[91] Gabarito: ERRADO. 

[CESPE 2012 TJ/RO - Cargo 2 - Questão 23] 

[E] Gabarito: ERRADO. 

[CESPE 2012 MPE/PI - Cargo 6] 

[116] Gabarito: ERRADO. 

[CESPE 2012 MPE/PI - Cargo 11] 

[99] Gabarito: ERRADO. 

[CESPE 2010 BASA – Cargo 16] 

[101] Gabarito: CERTO. 

[CESGRANRIO 2009 Casa da Moeda – Analista de Nível Superior – Desenvolvimento de Sistemas – 

Questão 27] Gabarito: letra E. 

[CESGRANRIO 2007 EPE – Analista de Gestão Corporativa Júnior – Tecnologia da Informação – Questão 

22] Gabarito: letra C. 
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