
PERITO INFORMÁTICA – ÁREA 3   

Questões de Banco de Dados   

51. Gabarito: C. A tabela colaborador está na primeira forma normal.     

Justificativa: A tabela está na 1FN porque todos os seus atributos são atômicos e monovalorados.    

52. Gabarito: E. A seguir, é apresentado o DER correto para os comandos DDL em questão.   

Justificativa: Esse diagrama não representa os comandos DDL, pois não representa o 

autorelacionamento que existe na entidade organograma, por meio da coluna pai que referencia 

a chave primária id.   

53. Gabarito: E.  A seguir, são apresentadas as expressões SQL corretas para inserir na tabela  

organograma as informações constantes do diagrama apresentado.   

Justificativa: As instruções estão colocadas fora da ordem. Na primeira instrução, por exemplo, 

daria erro de chave estrangeira (FK) –  restrição de integridade referencial –, pois está sendo 

inserido o valor 2 para a coluna pai, que aponta para um registro  id = 2 que não existe na 

tabela.   

54. Gabarito: C. O comando SQL a seguir permite apagar o conteúdo da tabela 

colaborador_organograma: delete from colaborador_organograma.   

Justificativa: De acordo com a sintaxe do comando em SQL ANSI: delete from <nome_tabela>.   

55. Gabarito: C.  Depois de executados os comandos SQL a seguir, nenhum registro será inserido na 

tabela colaborador.   

Justificativa: O comando ROLLBACK desfaz todas os comandos até o último SAVE_POINT ou até o 

início da Transação (BEGIN TRANSACTION). Neste caso, como não há SAVE_POINT, os dois 

inserts serão desfeitos.   

56. Gabarito: E. Em uma transação, a durabilidade é a propriedade que garante que os dados 

envolvidos durem por tempo necessário e suficiente até que sejam excluídos.    

Justificativa: Durabilidade é a propriedade por meio da qual as alterações realizadas no contexto 

de uma transação, quando confirmadas, devem persistir no banco de dados, não sendo perdidas 

por alguma falha.   

   

57. Gabarito: E NoSQL são bancos de dados que não aceitam expressões SQL e devem ser 

armazenados na nuvem.    

   

Justificativa: Banco de Dados NoSQL podem ser armazenados na nuvem, mas não há essa 

obrigatoriedade. Um BD NoSQL pode ser armazenado no ambiente da própria empresa, o que 

torna a afirmativa falsa   

   

58. Gabarito: C. Em um banco de dados relacional, os dados são armazenados em tabelas; e as 

tabelas, organizadas em colunas.    

   



   Justificativa: É a definição amplamente utilizada em BDs relacionais.   

   

59. Gabarito: E. Disponibilidade de um sistema de banco de dados distribuído é, por definição, a 

característica de o sistema estar sempre disponível para ser utilizado imediatamente.   

      

Justificativa: disponibilidade é a habilidade de um item estar em estado de realizar uma função 

requerida em um dado instante do tempo ou em qualquer instante de tempo dentro de um 

determinado intervalo, assumindo que recursos externos, se necessário, serão providos. Em 

sistemas de banco de dados distribuídos, a disponibilidade é a probabilidade de o sistema estar 

disponível quando necessário. Características de replicação tendem a aumentar a disponibilidade 

do sistema, uma vez que, caso um nó falhe, outro nó pode passar a atender às requisições. A 

questão define o conceito como uma garantia de 100% de disponibilidade, quando na verdade, 

trata-se de uma probabilidade. Em função disso, entendo que o item é falso.   

   

   

60. Gabarito: E. Na replicação síncrona, recomenda-se que os bancos de dados fiquem armazenados 

em sítios geograficamente distantes entre si, pois a execução da replicação ocorrerá com um 

atraso, que varia de poucos minutos a horas.   

   

Justificativa: Na replicação síncrona, todas as cópias de uma relação modificada (fragmentos) 

devem ser atualizadas antes da transação modificante realizar COMMIT. Nesse caso, a 

distribuição de dados fica transparente para o usuário. De modo diverso, a replicação assíncrona 

ocorre com certo atraso, deixando as réplicas inconsistentes por algum tempo.   
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