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QUESTÃO 34  
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 

Os recursos argumentam que existem duas alternativas iguais, "A" e "D". 
JUSTIFICATIVA: 
A alternativa correta é a letra "A". Embora as alternativas "A" e "D" sejam muito parecidas, elas se diferenciam, pois a alternativa "D" tem nomes de 
atributo diferentes do apresentado na consulta, como "DNome" e "Funcao". 
Assim, a banca RATIFICA o gabarito preliminar. 
 
 
QUESTÃO 39  
Situação: Recurso Procedente  

RECURSO: 

Os recursos argumentam sobre as cardinalidades mostradas no diagrama. 
JUSTIFICATIVA: 
A banca analisou a referida questão e observou a inversão das cardinalidades.  
Deste modo, a referida questão está ANULADA. 
 
 
QUESTÃO 46  
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 

Os recursos argumentam que a alternativa "E" apresenta a primeira letra do método setString em maiúscula, diferente do mostrado no código. 
JUSTIFICATIVA: 
O fato da primeira letra da palavra "SetString" estar em maiúsculo não traz prejuízos à afirmação apresentada na alternativa "E", pois faz menção ao 
objeto pstmt, mostrado no código. 
Assim, a banca RATIFICA o gabarito preliminar. 
 
 
QUESTÃO 51  
Situação: Recurso Procedente  

RECURSO: 

Os recursos argumentam sobre o resultado do código apresentado. 
JUSTIFICATIVA: 
Ao executar o código da referida questão, os resultados foram, nesta ordem, "Valor Negativo" e "Fim da Execução" apresentados na figura a seguir. 

 
Não há qualquer alternativa com apresente as mensagens apresentadas. 
Deste modo, a referida questão está ANULADA. 
 



QUESTÃO 54  
Situação: Recurso Procedente  

RECURSO: 

Os recursos argumentam sobre a representação da tabela Dep_Telefone. 

JUSTIFICATIVA: 
Para a representação da chave primária na tabela Dep_Telefone, o atributo Telefone deveria também estar sublinhado, diferenciando assim cada tupla.  
Portanto, a referida questão está ANULADA. 
 
 
QUESTÃO 56  
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 

Os recursos argumentam sobre a existência de duas alternativas corretas "B" e "E". 

JUSTIFICATIVA: 
A única alternativa correta é a letra "E", pois o protocolo RTCP é usado para garantir a qualidade do serviço, conforme solicita o enunciado da referida 
questão.  
Assim, a banca RATIFICA o gabarito preliminar. 
 
 
QUESTÃO 58  
Situação: Recurso Improcedente  

RECURSO: 

O recurso argumenta sobre a afirmação do conceito de visões da alternativa "C". 

JUSTIFICATIVA: 
As visões são consideradas como um resumo do banco de dados. Este conceito é apresentado em várias literaturas de Banco de Dados como, por 
exemplo, o livro intitulado "Sistemas de banco de dados", Ramez Elmasri e Shamkant B. Navathe, 6 ed., 2011. Reforçando desta forma a alternativa "C" 
como sendo a única que atende ao enunciado. 
 
 


