
Ministério da Educação e Ciência 

 

 p-Fólio(Grelha Resp.) 
 

 

U.C. 21109 

Sistemas e Serviços Web 
 

22 de junho de 2016 

 

 

INSTRUÇÕES 

 

 

1. Esta prova é constituída por 2 Partes. Na Parte I tem 6 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 3 valores cada uma. 

 

PARTE I (esclarecimentos adicionais)  

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

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

assinaladas corretamente 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 

A         

B      X    

C X  X   X      

D   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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PARTE II (6 valores) 

 

7. Escreva e explique o código de uma função simples que permite detetar num formulário 

qual o campo selecionado pelo visitante.   

 

(responda pf na folha de respostas usando até 15 linhas e não mais) 

 

Indicações para a resposta: Ver ponto 3 e especialmente o 3.4 (págs 104 - 105) no capítulo 

Javascript do manual adotado. 

 

 

8. Usando instruções PHP vai pesquisar a marca "Apple" na tabela "laptops" de 

uma base de dados MYSQL.   
 

Descreva como faria o processo de pesquisa.   

(Diga, entre outras coisas que entenda necessárias, que funções PHP usaria quer para 

fazer a pesquisa e saber se teve sucesso, quer para saber quantos registos foram 

encontrados.  

Não é necessário responder com linhas de instruções, mas pode fazê-lo se entender 

necessário) 

 

(responda pf na folha de respostas usando até 15 linhas e não mais) 

 

Indicações para a resposta: Ver ponto 14, no capítulo PHP (págs 300 a 303) do manual 

adotado 

 

FIM 


