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DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE - SISTEMA DE INFORMAÇÃO OU SISTEMA 
DE INTERNET (COM CONHECIMENTO ESPECÍFICO PARA WEB DESIGNER) 

QUESTÕES 
 
 
01) Como pode ser definido  o Cascading Style Sheets (CSS)? 
 
A) Uma "folha de estilo" composta por “camadas” e utilizada para definir a apresentação 
(aparência) em páginas da internet que adotam para o seu desenvolvimento linguagens de 
marcação. 
B) Uma "folha de estilo" não composta por “camadas” e utilizada para definir a 
apresentação (aparência) em páginas da internet independente da linguagem utilizada em 
seu desenvolvimento. 
C) Um aplicativo utilizado para definir a apresentação das páginas de aplicativos de edição 
de documento em dispositivos móveis. 

D) Um aplicativo que junta o formato e o conteúdo de um documento. 
 
02) Qual das alternativas é considerada a maior vantagem do CSS? 
 
A) Fica tudo bonito e bem organizado. 
B) Facilita a programação deixando o desenvolvedor mais consciente do que faz. 
C) Efetua a separação entre o formato e o conteúdo de um documento. 
D) Não separa formato e conteúdo, deixando o documento como um único bloco facilitando 
a inclusão de linhas de código. 
 
03) Quais são as tags que compõe a estrutura básica de um documento HTML? 
 
A) Head, Script e Body. 
B) Html, Head e Body. 
C) Html, Script e Body. 
D) Head, Script e Html. 
 
04) Marque a alternativa que não consta na definição de HTML. 
 
A) Uma linguagem utilizada na construção de páginas WEB. 
B) Composta por vários comandos que o browser interpreta e monta graficamente um 
resultado. 
C) Qualquer erro que ocorra em uma página WEB, assim como em outras linguagens, é 
aceito pelo browser. 
D) Qualquer erro que ocorra em uma página WEB, ao contrário de outras linguagens, é 
ignorado pelo browser. 
 
05) Os parágrafos de lógica do JavaScript podem estar "soltos" ou atrelados a 
ocorrência de eventos. É certo afirmar que: 
 

A) Os parágrafos soltos são executados na sequência em que aparecem na página 
(documento) e os atrelados a eventos são executados apenas quando o evento ocorre. 
B) Os parágrafos soltos são executados na sequência em que os atrelados são executados e 
os atrelados a eventos são executados apenas quando o evento ocorre. 
C) Os parágrafos soltos são executados na sequência em que aparecem na página 
(documento) e os atrelados a eventos são executados apenas quando os soltos terminam 
sua execução independente de ocorrer o evento. 
D) N.D.A. 
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06) Sobre o Java e JavaScript, marque a alternativa incorreta. 
 
A) São duas técnicas diferentes de programação na internet. 
B) Java é uma linguagem de programação e JavaScript é uma linguagem de Script. 
C) Pode-se criar programas reais com o Java. JavaScript foi pensado como algo fácil de se 
compreender e se usar. 
D) Todas as alternativas estão incorretas, pois Java e JavaScript são a mesma coisa.  
 
07) O que são os Web Templates? 
 
A) São instrumentos utilizados para separar a apresentação do conteúdo em web design, e 
para a produção massiva de documentos web. 
B) São comandos utilizados para juntar a apresentação do conteúdo em web design, e para 

a produção massiva de documentos web. 
C) São instrumentos utilizados para juntar a apresentação do conteúdo em web design, e 
inutilizáveis para a produção massiva de documentos web. 
D) São comandos utilizados para juntar a apresentação de conteúdo e produzir 
documentos na web desde que seja utilizado um browser específico. 
 
08) Sobre o Desenvolvimento Ágil de Software ou Método Ágil, pode-se dizer: 
 
A) Trata-se de entregar o software fora do prazo determinado pelo cliente. 
B) É um conjunto de metodologias de desenvolvimento de software. 
C) É como se deve montar a equipe perfeita para o trabalho de desenvolver. 
D) N.D.A. 
 
09) Os princípios do Desenvolvimento Ágil valorizam: 
 

I - Cooperação constante entre pessoas que entendem do 'negócio' e desenvolvedores; 
II - Design do software deve prezar pela excelência técnica; 
III - Software funcional mais do que documentação extensa; 
 
Assinale a correta: 
 
A) Somente I e III estão corretas. 
B) Somente I e II estão corretas. 
C) Somente II e III estão corretas. 
D) Todas estão corretas. 
 
10) Sobre o ambiente ideal para Desenvolvimento ágil, marque a opção incorreta. 
 
A) Baixa criticidade. 
B) Desenvolvedores sênio. 

C) Cultura que não prevalece ao caos. 
D) Pequeno número de desenvolvedores. 
 
11) É um processo de desenvolvimento interativo e incremental para 
o gerenciamento de projetos e desenvolvimento de software ágil. Falamos de: 
 
A) Scrum. 
B) Java. 
C) Java Script. 
D) Photoshop. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_design
http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_design
http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_design
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_iterativo_e_incremental
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gerenciamento_de_projetos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desenvolvimento_de_software_%C3%A1gil
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12) Em computação gráfica, o que é um desenho vetorial? 
 
A) É uma imagem gerada na forma de vento. 
B) É uma imagem sem curvas geométricas. 
C) É uma imagem gerada a partir das descrições geométricas das formas. 
D) N.D.A. 
 
13) São usadas para a manipulação dos pontos de um desenho. Falamos de: 
 
A) Curvas de Bézier. 
B) Curvas de Pitágoras. 
C) Curvas de Aristóteles. 
D) N.D.A. 

 
14) São formatos comuns de imagem vetorial: 
 
A) EPS. 
B) CMX. 
C) SVG. 
D) Todas citadas anteriormente. 
 
15) Qual é o formato padrão para os pixels com cor: 
 
A) VGA. 
B) RGB. 
C) CGB. 
D) N.D.A. 
 
16) Falando-se em Pixel e Vetor pode-se afirmar: 
 
A) É possível transformar o primeiro no segundo e vice-versa. 
B) Não há como transformar um no outro. 
C) São as mesmas coisas. 
D) Nada tem a ver com computação gráfica. 
 
17) É um aplicativo de vetorização: 
 
A) CorelDraw. 
B) Paint. 
C) World. 
D) Excel. 
 
18) O que é Prototipação? 

 
A) É um modelo de processo de software. 
B) É uma forma de criar um software seguindo outro criado anteriormente. 
C) É um mapa de como funciona o computador. 
D) É desenhar o software depois que está pronto. 
 
19) Qual a principal vantagem da Prototipação? 
 
A) Exige reuniões constantes com os stakeholders. 
B) Visa não desenvolver o software depois de apresentado. 
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C) Determina a maneira precisa de como serão as atividades e dinâmicas da criação do 
software. 
D) Apresenta as linhas de códigos utilizadas na criação do software. 
 
20) É conceito básico de Diagramação: 
 
A) Distribuir as formas fazendo com que as mesmas sejam impressas em várias páginas. 
B) Distribuir os elementos básicos no espaço limitado da página que vai ser impressa ou 
outros meios. 
C) Fazer com que um desenho informe o número de páginas antes da impressão. 
D) N.D.A. 
 
21) Sobre a diagramação, pode-se afirmar: 

 
A) Somente designers gráficos a utiliza. 
B) Nada tem a ver com designer gráfico. 
C) Serve apenas para a criação de banco de dados. 
D) Não é uma atividade limitada a uma profissão específica. 
 
22) Sobre o ASES pode-se afirmar: 
 
A) É apenas uma ferramenta de controle as linhas de códigos em páginas, sites, sítios, 
portais.  
B) Serve como apoio ao uso do Excel. 
C) É uma ferramenta que permite avaliar, simular e corrigir a acessibilidade de páginas, 
sítios e portais, sendo de grande valia para os desenvolvedores e publicadores de conteúdo. 
D) É uma ferramenta que permite avaliar, simular e corrigir a acessibilidade de páginas, 
sítios e portais, desnecessária para os desenvolvedores e publicadores de conteúdo. 
 
23) É uma funcionalidade do ASES: 
 
A) Avaliador de CSS. 
B) Avaliador de CorelDraw. 
C) Todas as opções anteriores. 
D) N.D.A. 
 
24) São validadores de acessibilidade: 
 
A) Hera, Examinator e DaSilva. 
B) Corel, Photoshop e Access. 
C) Java, CC e JavaScript. 
D) Todas as alternativas. 
 

25) Para que serve a ferramenta “LASSO” do Photoshop: 

 
A) Laçar uma imagem e transformar em vetor. 
B) Permite que se faça seleções a mão livre. 
C) Permite que se faça seleções utilizando o teorema de Pitágoras. 
D) Não existe essa ferramenta no Photoshop. 
 
26) Após vetorizar uma imagem no Paint, o usuário deve: 
 
A) Gravar a imagem para não correr o risco de perder. 
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B) Não se vetoriza imagens no Paint. 
C) Transformar em Jpeg para garantir uma melhor visualização. 
D) N.D.A. 
 
27) São Heurísticas de Nielsen: 
 
A) Feedback, Consistência e Prevenir Erros. 
B) Sabedoria, Teoria e Correção. 
C) Feedback, Sabedoria e Consistência. 
D) Teoria, Sabedoria e Prevenir Erros. 
 
28) Não são importantes no desenvolvimento de um software: 
 

A) Ajuda e documentação. 
B) Falar a linguagem do usuário. 
C) Atalhos. 
D) Todas as alternativas são importantes. 
 
29) Sobre a acessibilidade numa interface Web, é seguro dizer que: 
 
A) Começa antes da fase de codificação. 
B) Pode ser feito durante qualquer fase da programação. 
C) Não é importante para o trabalho com o software. 
D) Não existe esse tipo de acessibilidade. 
 
30) É um método de teste de design através do qual elementos aleatórios com duas 
variantes, A e B, em que estes são o controle e o tratamento de uma experiência 
controlada, com o objetivo de melhorar a percentagem de aprovação. Falamos de: 

 
A) Testes A/B. 
B) Testes de controle do usuário. 
C) Testes de uso contínuo. 
D) N.D.A. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Design

