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INSTRUÇÕES 

 

1. Esta prova é constituída por 2 Partes. Na Parte I tem 8 perguntas de igual cotação (de 

vários tipos, escolha múltipla, verdadeira-falsa, …), valendo cada pergunta 1 valor. Na 

Parte II tem duas perguntas de desenvolvimento de 2 valores cada uma. 

 

PARTE I (esclarecimentos adicionais)  

2. Cada pergunta tem várias opções de resposta (A, B, C, D, ...) que o aluno deve seleccionar 

de acordo com o que lhe é pedido. A resposta só é considerada certa quando são 

assinaladas correctamente todas as opções adequadas (e mais nenhuma) na grelha de 

respostas. Se isso não acontecer a resposta é considerada errada. 

 

3. As respostas são cotadas da seguinte forma: 

     -Resposta certa: cotação total. 

   -Ausência de resposta: zero valores.  

     -Resposta errada: é cotada com -0,25 valores (menos 0,25 valores). 

 

4. Utilize para responder a GRELHA DE RESPOSTAS que se encontra a seguir a estas 

instruções.  

 

 

GRELHA DE RESPOSTAS 

 

 
        Questões 
 
Alternativas    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A X   X  X  X   

B  X X        

C    X    X   

D     X X X    

E           

Se se enganar anule preenchendo a quadrícula a negro e assinale outra resposta. 
 



Nome: ................................................................................................................................................... 

Nº de Estudante: ........................................            B. I. nº ............................................... 

Turma: ...................               Assinatura do Vigilante: .............................................. 
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Indicações de correção da questão 9: 

Enunciado: "Descreva as condições técnicas necessárias para se testarem e implementarem 

aplicações em PHP.  " 

A resposta deve referir que o PHP pode ser instalado nos principais (ou mais difundidos) 

sistemas operativos e em vários servidores Web (por exemplo Apache e IIS). Suporta vários 

sistemas de bases de dados como o MySQL e o SQL Server, o código PHP pode ser editado 

em qualquer editor de texto sem formatação ou em editores especializados, sendo 

interpretado e executado do lado do servidor.  

 

Indicações de correção da questão 10: 

Enunciado: "O que é um mapa de imagem? Explique e dê exemplos da sua utilização. " 

A resposta deve referir que um mapa de imagem é a divisão de uma imagem em zonas 

distintas, recorrendo a HTML, cada uma com uma hiperligação e utilizam-se geralmente 

como dispositivos de navegação. 

Deverá ser apresentado um ou mais exemplos em que seja percetível a pertinência da 

utilização de mapas de imagem em documentos HTML. 


