
1. A variável local "Number" possui 10 como valor padrão. A Screen Action representada na

imagem é executada através do acionamento do botão "Download" que possui a propriedade

"Submit Method" igual a "Submit". Após a execução da Screen Action representada na imagem:

O sistema irá realizar o download de um arquivo

vazio, visto que há um Ajax Refresh no fluxo.

O valor da variável será modificado, não será

executado o Ajax Refresh (visto que o método do botão

é Submit) e será realizado o download do arquivo.

O valor será modificado e o download será realizado.

Como a informação da mudança do valor não será

atualizada na visão do usuário, pois o download foi

feito, qualquer nova requisição usará o valor antigo

como base (no caso 10), não importando quantas

vezes a ação que dispara o download seja disparada.

O valor da variável não será modificado.

O valor da variável não será modificado, visto que o

método utilizado é Submit, e será realizado o download

do arquivo.

2. Sobre a ferramenta de APP Feedback que a Plataforma possui nativamente, é correto afirmar:

Pode ser configurada por ambiente e retirada em páginas específicas dentro de módulos.

Quando ativada, exige que usuários de todos os ambientes deem feedback sobre aplicações.

Todas as opções estão corretas.

É ativada por ambiente e obrigatoriamente para todas as aplicações nele implementadas.

3. Ao atualizar um Web Block através de Ajax Refresh, o seguinte fluxo é executado:

O Preparation do Web Block é executado e variáveis e Widgtes têm seus valores redefinidos.

O Preparation do Web Block não é executado, somente Widgets e variáveis são atualizados na visão

do usuário.

O Preparation do Web Block é executado e os valores de variáveis e Widgets não explicitamente

modificados no fluxo do Preparation são mantidos.

O Preparation da página pai é executado e depois o Preparation do Web Block é executado.



























4. Um atributo de uma Structure pode ser do tipo:

Structure, somente.

Tipos básicos (texto, inteiro, etc.), somente.

Entidades, somente.

Nenhuma das opções está correta.

Uma Structure pode encapsular tipos de dados distintos e também pode ter apenas um atributo de um

único tipo. O uso da palavra "Somente" invalida todas as demais opções.











5. O Preparation da página não foi executado, algumas partes da página foram reconstruídas

após a chamada e execução da Screen Action "Submit". A propriedade "Submit Method" do

Widget que executa a Screen Action é:

Ajax.

Submit.

Ajax Submit.

O método Ajax Submit não executa o preparation novamente, ao contrário do Submit.

Client & Server.

6. Sobre a funcionalidade "Debug", é correto afirmar:

Não é possível selecionar o módulo de entrada.

É possível adicionar Breakpoints em qualquer parte do fluxo em Server Actions, Screen Actions e

Preparation, somente.

Módulos consumidores podem ser selecionados como módulo de entrada caso as referências

estejam devidamente atualizadas.

É possível iniciar um debug em módulos que são consumidos por outros. Basta, no módulo desejado,

indicar qual é o módulo em que o request será feito.

Breakpoints devem sempre ser removidos antes de publicar módulos para que não ocorram

comportamentos inesperados em tempo de execução. 

7. Observe a imagem e, pensando na hierarquia de elementos de estilo, qual será o estilo

aplicado a um Widget Expression que está dentro de um Web Block e possui a classe

"SomeClassForTest" atribuída?

Fonte na cor red, em itálico, em negrito e

sublinhada.

Fonte na cor yellow e em itálico.

Fonte na cor yellow, em negrito, em itálico e

sublinhada.

Considerando a hierarquia de elementos em

OutSystems, a instância da classe que possui maior

hierarquia está na página (Web Screen), sendo assim,

elementos que foram definidos no Tema do módulo

foram sobrescritos pelo estilo da página.

Fonte na cor purple, em negrito e sublinhada.



























8. É possível recuperar registros persistidos no banco de dados utilizando Aggregates ou a

ferramenta Advanced SQL. Analise a imagem e escolha a opção correta:

A consulta não será executada, visto que é

necessário inserir uma entidade ou estrutura de saída.

Estrutura de saída é obrigatória ao utilizar a

ferramenta Advanced SQL. Você precisa definir a

estrutura (tipos de dados das colunas) que sua

consulta retorna, mesmo que a instrução SQL não

retorne nenhum registro.

A instrução SQL está incompleta.

Para consultar todos os campos da tabela utilizando

a ferramenta Advanced SQL não é necessário inserir " .*

" (ponto e asterisco) na instrução SQL.

É necessário escrever os nomes físicos de tabelas e

atributos na instrução SQL.

9. Sobre Roles, é correto afirmar:

Roles não podem ser compartilhadas entre módulos.

Todos os usuários de aplicações têm a Role "Registered".

Todo usuário, ao ser autenticado, já possui automaticamente a Role Registered. Isso os diferencia dos

usuários anônimos, isto é, aqueles que não se autenticaram.

É necessário criar a Role Anonymous para novas aplicações.

Roles são utilizadas para controlar acesso de usuários exclusivamente através da propriedade "Roles"

de páginas.

10. Sobre Exception Actions (Raisers e Handlers), é correto afirmar:

Não é permitido ter mais de uma Exception Action no mesmo fluxo.

Não é permitido inserir Exception Actions no Preparation.

Não é possível finalizar o fluxo do Preparation com uma Action de Download.

Quando um Exception Handler é acionado é registrada uma mensagem nos Logs de erro somente se

o desenvolvedor definir esta opção.

No Handler é possível configurar se um log será gravado ou não. Também é possível definir se a

Transaction no banco de dados será abortada ou não.



























11. Os seguintes elementos podem ser expostos como públicos:

Entities, Site Properties, Session Variables.

Entities, Web Screens, Screen Actions.

Entities, Site Properties, Session Variables, Screen Actions.

Server Actions, Static Entities.

Não é possível expor Site Properties, Session Variables e Screen Actions como públicos.

12. Ao arrastar um botão para a página, a propriedade "Validation", por padrão, possui o valor:

Client.

None.

Server.

Client & Server.

13. Os seguintes elementos podem ter seu valor alterado em tempo de execução:

Expression, Label, atributo "Label" de uma entidade estática.

Propriedade "Label" de um botão, Propriedade "Value" de um Label.

As propriedades "Label" de botões e "Value" de Labels podem ser alteradas dinâmicamente por alguma

condição que se modificar em tempo de execução.

Text, Nome de um Table Records.

Expression, Text, Propriedade "Label" de um botão.



























14. Rafael quer exibir imagens diferentes em uma página de acordo com o valor da variável

"StatusId" utilizando um If Widget. A condição do If deve ser:

StatusId = Entities.Status.Open.

Por se tratar de uma entidade estática, é possível

comparar os valores diretamente com um dos Records

desta entidade.

StatusId = 1.

StatusId = "Open".

StatusId =

GetStatus(Entities.Status.Open).Status.Label.

15. A variável "Count" (que possui valor inicial igual a zero), ao final da execução, terá o valor:

3.

2.

Zero.

A lógica exibida na imagem criará um loop infinito.

16. Considerando que o atributo "CreatedBy" é do tipo User Identifier, o resultado da consulta

representada na imagem será:



















17. A imagem representa um problema reportado por usuários do sistema ao utilizar paginação

em listas: quando o usuário avança nas páginas de uma listagem que exibe mais registros e

depois aplica um filtro que traz menos registros para a listagem (inserindo um filtro, por

exemplo) a posição da paginação não é modificada. Indique a solução para o problema:

Deve ser inserido no fluxo a Action

"ResetStartIndex".

A Action "ResetStartIndex" retorna a paginação para a

posição inicial. Deve-se, entretanto, validar quando

aplicar esta Action ao fluxo, pois pode gerar a situação

de sempre limpar a paginação e funcionar de forma

incorreta.

A página deve ser renderizada novamente para

limpar a paginação.

Deve ser inserido no fluxo o Widget Ajax Refresh

para atualizar o Widget List_Navigation que exibe em

qual página a listagem está.

Os usuários devem retornar à primeira página antes

de aplicar filtros à listagem.

18. Atributos de entidades estáticas podem ter os tipos. Selecione a opção mais completa:

Booleano, Número de telefone, Binário.

E-mail, Texto, Binário, Identificador de Entidades Estáticas.

Esta opção possui o maior número de tipos corretos.

Booleano, Número de telefone, Binário, Outras entidades estáticas.

Hora, E-mail, Texto.

19. A entidade "Entity1" possui um de seus atributos do tipo User Identifier definido como

obrigatório. Ao fazer uma consulta de forma automatizada, qual será o tipo de Join

implementado automaticamente pela plataforma?

Left Join.

With.

With Or Without.

Only With.



























20. Rafael deseja persistir dados em entidades da aplicação A através de módulos da aplicação

B utilizando as Actions criadas junto com as entidades:

Rafael deve criar uma aplicação única, visto que não é possível persistir dados em entidades de

outras aplicações.

Rafael deve definir as entidades que deseja persistir como públicas somente.

Rafael deve criar uma terceira aplicação para compartilhar recursos entre as duas aplicações.

Rafael deve definir as entidades que deseja persistir como No Expose Read Only e públicas.

Rafael precisa permitir que outros módulos escrevam nas entidades da aplicação A (através da

propriedade "Expose Read Only") para que seja possível disponibilizar as Actions para outros módulos.

21. Sobre construção de Web Screens utilizando templates, selecione a opção incorreta:

Todos os atributos das novas entidades e entidades do template devem ser iguais para que a

substituição automática aconteça.

A substituição ocorrerá mesmo que nenhum dos atributos possua nome correspondente entre as

entidades.

Para substituir as entidades do template pelas entidades reais basta arrastar a nova entidade para

cima dos Widgets da página.

Atributos com nomes ou Tipos de dados iguais aos atributos do template serão substituídos.

Atributos não reconhecidos serão indicados como erro para que o desenvolvedor faça a substituição

manualmente.

22. A propriedade "Validation" (presente em botões e links) pode possuir os tipos de validação:

True e False.

Client & Server, Submit e None.

Client & Server, Server e None.

Yes e No.



























23. Sobre fluxo de Actions é correto afirmar:

O Preparation deve ter somente um End Node.

Screen Actions podem ter mais de um Start Node.

Nenhuma das opções está correta.

Qualquer action pode ter mais de um End Node. O Preparation não permite usar o Ajax Refresh porque é

executado antes mesmo de a tela ser processada. Ao contrário do End Node, apenas um Start Node pode

existir. Apenas nos fluxos do BPT é possível definir um Conditional Start.

É possível fazer Ajax Refresh no Preparation somente se os Widgets da página estiverem nomeados.

24. Para que uma página seja exibida como um Popup, é necessário:

Vincular o Web Block "Popup_Editor" ao botão/link que irá navegar para a página.

Ajustar o Web Block de layout da página para "LayoutPopup".

Definir o método de navegação do botão/link para "Navigate".

Inserir as Server Actions "Popup_Editor_Close" e "Popup_Editor_Notify" no fluxo da página.

25. Sobre variáveis de sessão, é correto afirmar:

Deve-se evitar criar variáveis de sessão com outros tipos além dos tipos básicos e identificadores de

entidades.

Como os dados armazenados na sessão são trafegados a cada request, tipos complexos são

desencorajados pois a performance pode ser seriamente impactada.

Não é possível criar uma variável de sessão com o tipo "Phone Number".

Não é possível inserir valor padrão, visto que os dados de sessão expiram e as variáveis perdem o

valor que tinham na sessão.

Têm os valores resetados somente se o usuário fazer logout da aplicação.



























26. O Input exibido na imagem está definido como obrigatório em suas propriedades. O botão

possui método de validação "Server". O usuário digitou dois espaços no input e pressionou o

botão "Submit". O que acontecerá a seguir?

Nada acontece.

O sistema exibe uma mensagem de erro e para a

execução de todas as operações.

O sistema salva a informação.

A validação server side não gera erro pois o valor

informado ("  ") é diferente de vazio ("").

O sistema informa que o campo é obrigatório.

27. Quais tipos de aplicação podem ser criadas em OutSystems? Selecione a opção mais

completa:

Traditional Web, Service, Extension, Mobile.

Reactive Web App, Mobile App.

Traditional Web, Service, Mobile.

Esta opção possui o maior número de tipos corretos de aplicação. Lembre-se que alguns dos tipos listados

são tipos de módulos, não de aplicações.

Web Responsive e Mobile Apps.

28. Sobre integridade referencial, é correto afirmar sobre a regra do tipo "Ignore":

Não permite deletar o registro da entidade referenciada pelo atributo.

Não garante a integridade referencial entre os registros.

Ao usar essa regra, nenhuma constraint é criada no banco de dados, deixando os registros livres para

serem deletados. Todos os registros que fazem referência à ele permanecem gravados apontando para um

registro inexistente.

Permite deletar o registro e, em cascata, deleta todos os registros de entidades que o estão

referenciando.

Nenhuma das opções está correta.



























29. Sobre Aggregates, é incorreto afirmar:

Não é permitido utilizar funções em filtros.

É possível utilizar Built-In e User Functions.

É permitido agrupar por diversos atributos.

Existem três condições de Join conditions somente.

É possível utilizar a função "If" em filtros.

30. O escopo de uma variável local diz respeito ao que é "visível" no contexto da variável e é

possível fazer atribuições. Selecione a opção correta:

É composto por: variáveis locais, preparation, widgets, user functions e built-in functions somente.

Entidades estáticas, variáveis de sessão e site properties somente.

Variáveis locais, entidades, variáveis de sessão e user functions.

O escopo de uma variável diz respeito ao que é visível e possível fazer atribuições.

Variáveis locais e elementos do preparation somente.


















