
1. Ao usar um link para navegar para outra tela, uma sequencia de eventos são disparados até

que a tela de destino seja exibida para o usuário. A partir de qual evento a transição de uma tela

para outra inicia?

Após o OnReady da tela de destino

Após o primeiro OnRender da tela de destino

Após o OnDestroy da tela de origem

Após o OnInitialize da tela de destino

2. Qual das opções NÃO pode ser usada para encerrar um fluxo em uma Client Action definida

na tela?

End

Raise Exception

Download

Javascript

3. Complete a afirmativa:

O uso de ___________ permite que parte da interface seja reusada, e qualquer alteração nele

reflete em todos os lugares que o usam.

Blocks

CSS

Javascript

Variáveis



























4. O cliente deseja categorizar seus produtos em três diferentes tipos: Brinquedos, Utilidades e

Ferramentas. Qual a forma mais adequada de fazer isso?

Criando o campo Produto.Tipo do tipo Text e

informar os tipos "Brinquedo", "Utilidade" ou

"Ferramenta"

Criando o campo Produto.Tipo do tipo Integer onde 1

representa Brinquedo, 2 representa Utilidade, e 3

representa Ferramenta

Criando uma nova entidade chamada TipoProduto,

criar um Bootstrap From Excel com os três tipos, e em

seguida criar o campo Produto.TipoProdutoId com o tipo

TipoProduto Identifier

Criando uma nova entidade estática chamada

TipoProduto com os respectivos records e criar o campo

Produto.TipoProdutoId do tipo TipoProduto Identifier











5. Sobre Blocks, selecione a alternativa CORRETA

É possível definir eventos personalizados

Não podem ser compartilhados com outros módulos

Só podem ser usados em telas

Podem ter parâmetros de saída

6. Qual o tipo de dados de ProdutoImagem.Id?

Long Integer

ProdutoImagem Identifier

Produto Identifier

Binary

7. Em que momento o evento OnReady é disparado?

Quando o DOM está completamente carregado

Imediatamente após o OnInitialize

Imediatamente após o OnRender

Quando todos os Aggregates e Data Actions acabam de trazer todos os dados



























8. Sobre Site Properties, selecione a alternativa CORRETA

É possível acessar diretamente em uma Client Action

É possível alterar seu valor no Service Center

Não podemos acessar diretamente em uma Server Action

Assumem o valor Default após o Logout

9. Sobre Client Actions definidas em uma tela, é CORRETO afirmar que:

É possível usar dentro de outra Client Action definida na mesma tela

É possível usar dentro de uma Client Action definida na aba Logic

É possível usar dentro de uma Server Action

É possível usar dentro de outra Client Action definida em uma tela diferente

10. Considerando o aggregate da imagem, o que deve ser feito para trazer o valor total por

pedido?

Criar um novo atributo com a expressão

Produto.Valor * PedidoProduto.Quantidade e agrupar

com a função Sum

Agrupar por Produto.Valor e

PedidoProduto.Quantidade e, posteriormente, somar os

valores com a ajuda de um ForEach

Agrupar Produto.Valor com a função Sum e

PedidoProduto.Quantidade com a função Average e

multiplicar em uma expression na tela

Criar um novo atributo com a expressão

Produto.Valor * PedidoProduto.Quantidade e agrupar

com a função Average



























11. Uma entidade "Carro" faz referência à entidade "Marca" através do campo MarcaId.

Considerando que esse campo está com a propriedade DeleteRule=Protect, o que vai acontecer

se tentarmos deletar uma marca que está sendo usada pela entidade "Carro"?

Será levantada uma Database Exception e os carros dessa marca serão apagados

Será levantada uma Database Exception e nenhum carro será apagado

Todos os carros dessa marca vão ser apagados em cascata

Todos os carros dessa marca ficarão órfãos

12. Sobre Blocks, selecione a alternativa INCORRETA

É possível definir eventos personalizados

Podem ser compartilhados com outros módulos

Só podem ser usados em telas

Podem ter parâmetros de entrada

13. Qual dos eventos não pode ser disparado por uma tela?

OnDestroy

OnParametersChanged

OnInitialize

OnRender



























14. Sobre Server Actions, é INCORRETO afirmar que:

É possível usar dentro de uma Client Action definida na aba Logic

É possível usar no atributo OnClick de um link

É possível usar dentro de outra Server Action

É possível usar dentro de uma Client Action definida em uma tela

15. Sobre Eventos de Blocks, informe a alternativa FALSA

É possível disparar o evento dentro de uma Client Action definida no Block

É possível disparar o evento dentro de uma Client Action definida na aba Logic

É possível passar informações para o Parent através dos Input Parameters do evento

É possível disparar o evento no OnClick de um button

16. Que tipo de informação NUNCA deve ser armazenada em Client Variables?

Número de tentativas de login

Senhas

Username

Preferências de usuário



























17. No Service Center, sob a aba Monitoring, qual é a tela que acessamos para ver os registros

criados pela Action LogMessage?

Error

General

Integrations

Extensions

18. Ao analisar o processo de Bootstrap abaixo, é CORRETO afirmar que:

Todos os registros terão o IsLuxo=False

Nenhum registro será importado pois o campo

IsLuxo é obrigatório e não foi informado

Todos os registros terão o IsLuxo=True

Todos os registros serão importados e o campo

IsLuxo será NULL

19. Em que momento o evento OnParametersChanged é disparado em um Block?

Quando uma Client Action nesse Block usa o TriggerEvent informando OnParametersChanged na

propriedade "Event"

Quando o valor de algum Input Parameter desse Block é alterado dentro dele mesmo

Quando o valor de algum Input Parameter de um Block é alterado no Block-Pai ou Tela-Pai que usa

esse Block

Quando a Tela-Pai ou Block-Pai usa o TriggerEvent informando OnParametersChanged na

propriedade "Event"



























20. Qual tipo de dados não é possível atribuir a um Site Property?

Integer

Text

Record

DateTime

21. Considerando que a action CreateNewProduto verifica se o valor do produto é negativo antes

de criar um produto e lança uma User Exception chamada Validation caso o valor seja de fato

negativo, o que vai acontecer se um valor positivo for informado e a conexão com o banco de

dados ficar indisponível?

O produto será criado no banco de dados e o

feedback de sucesso será exibido

O produto não será criado e o exception handler

Validation será executado, exibindo um feedback de

warning.

O produto não será criado e o exception handler

DatabaseException será executado, exibindo um

feedback de erro.

O produto não será criado e o exception handler

AllExceptions será executado, exibindo um feedback de

erro.

22. Um módulo A possui as telas que um usuário interage. Ele usa uma Action do módulo B.

Como é possível usar o recurso de Debug nessa action do módulo B?

Criando um breaking point em A e em B

Criando um breaking point em B

Não é possível debugar um módulo a partir de outro.

Criando um breaking point na Action desejada em B e definindo o Entry Module em A



























23. Considere uma tela com um Aggregate definido com Fetch=AtStart. Em que momento a

requisição a este aggregate será realizada?

Imediatamente após a execução do OnInitialize

Imediatamente após a execução do OnRender

Imediatamente após a execução do OnReady

Imediatamente após a execução do OnDestroy da tela anterior

24. Sobre Client Actions definidas na aba Logic, é INCORRETO afirmar que:

É possível usar dentro de outra Client Action definida na aba Logic

É possível criar uma recursão

É possível usar dentro de uma Server Action

É possível usar dentro de uma Client Action definida em uma tela

25. Ao navegar da tela A para a tela B, em que momento o OnDestroy da tela A é disparado?

Quando o DOM da Tela B está completamente carregado e antes da transição da tela A para a tela B

Após a transição da tela A para a tela B e antes do DOM da tela A ser destruído.

Após a transição da tela A para a tela B e após do DOM da tela A ser destruído.

Antes do DOM da tela B estar completamente carregado



























26. A melhor forma de receber do usuário um valor restrito a uma lista pequena é através de

um...

Input

Dropdown

Radio Button

Checkbox

27. Considere uma tela que lista o resultado de um Aggregate com a propriedade Fetch=At Start.

Qual dos eventos será disparado mais de uma vez?

OnInitialize

Onrender

Onready

OnAfterFetch

28. Um módulo de uma determinada aplicação faz referência à "Service Action" ilustrada na

imagem. Considere as mudanças aplicadas da versão 10 para a 11 no módulo "Math_CS" e

também que o módulo da aplicação principal foi apenas republicado sem atualizar as referências

no Service Studio, o que vai acontecer quando essa action for invocada pela aplicação principal?

Vai acontecer um erro de runtime pois a referência

está incompatível.

Não vai acontecer erro. As referências estão

desatualizadas. Ao chamar a Action passando 2 no

parâmetro o retorno será 4

Não vai acontecer erro. As referências estão

desatualizadas. Ao chamar a Action passando 2 no

parâmetro o retorno será 6

Não vai acontecer nenhum erro. As referências estão

intactas. Ao chamar a Action passando 2 no parâmetro o

retorno será 4



























29. Precisamos realizar uma busca nos veículos disponíveis no banco de dados pela Placa ou

Modelo do carro. Ao efetuar a busca, no entanto, nada na tela muda. O que deve ser feito para

corrigir esse problema?

Incluir um filtro no Aggregate com a cláusula

Veiculo.Placa = Busca or Veiculo.Modelo = Busca

Chamar um Ajax Refresh na tabela após atualizar o

Aggregate

Transformar a variável Busca em Input Parameter, a

ação OnClick do botão buscar para navegar para a

própria tela e garantir que o Aggregate tenho a

propriedade fetch At Start

Retirar o Join com a entidade User

30. Em que momento o evento OnRender é disparado?

Quando o DOM está completamente carregado

Imediatamente após o OnInitialize

Somente quando todos os Aggregates e Data Actions acabam de trazer todos os dados

Após o DOM ser completamente carregado e sempre que algum dado na tela (Variável, Aggregate,

etc...) muda


















