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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           

B           

C           

D           

E           

Se se enganar anule preenchendo a quadrícula a negro e assinale outra resposta.     
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PARTE I (8 valores) 

Leia atentamente as questões e as opções de resposta. Assinale com um X a ou as respostas 

correctas e depois transfira-as com a máxima atenção para a grelha de respostas apresentada 

na página anterior.   

 

1. Relativamente ao HTML, assinale a resposta falsa. Um bloco de texto pode constituir a 

origem de uma hiperligação 

 

A. Esse bloco de texto aparecerá em itálico e numa cor diferente 

B. Esse bloco de texto pode ser uma frase 

C. Esse bloco de texto pode ser um simples caractere 

D. Esse bloco de texto pode ser uma palavra 

 

 

2. Assinale a opção falsa. Em HTML, as molduras:   

 

A. são subdivisões da página na janela do navegador 

B. podem unicamente ser verticais ou horizontais 

C. utilizam-se para manter constantes alguns elementos de um sítio ao longo das diversas 

páginas que o compôem 

D. fornecem mecanismos de navegação no sítio 

E. têm o respetivo conteúdo definido pela marca <frame> com argumento src 

 

3. Indique a afirmação falsa sobre a propriedade 'position' das folhas de estilo. Para declarar 

um dos tipos de posicionamento indica-se: 

 

A. position: relative 

B. position: background 

C. position: static 

D. position: absolute 

E. position: fixed 

 

 
 

4 Assinale (e registe na grelha de respostas) como verdadeira ou falsa cada uma das duas 

afirmações seguintes relativas às folhas de estilo: 

 

4.1. “Um seletor indica os elementos HTML a que um estilo se aplica ”  

 A. Verdadeira 

 B. Falsa 

 

4.2. “O atributo class permite especificar duas ou mais formatações diferentes para o 

mesmo tipo de elemento”  

 C. Verdadeira 

 D. Falsa 
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5. Escolha a afirmação falsa. No que diz respeito a variáveis em Javascript: 

 

A. São um nome atribuído a uma posição na memória onde se pode armazenar informação 

B. Podem ser declaradas utilizando uma palavra reservada 

C. Não é necessário indicar o tipo das variáveis 

D. Não é possível converter um tipo de dados noutro 

 

 

6 Relativamente aos cookies em Javascript, assinale (e registe na grelha de respostas) 

como verdadeira ou falsa cada uma das duas afirmações seguintes: 

 

6.1. “Os elementos essenciais de um cookie são o nome, o valor e a data de expiração.” 

 

 A. Verdadeira 

 B. Falsa 

 

6.2. “Um cookie é uma informação escrita, pelo navegador, na base de dados do 

servidor. ”  

 

 C. Verdadeira 

 D. Falsa 

 

 

7. Escolha a afirmação falsa. No que diz respeito a objetos em Javascript: 

 

A. O Javascript dispõe de um conjunto de objetos predefinidos 

B. Os objetos têm atributos e métodos 

C. Alguns objetos são criados implicitamente pelo navegador 

D. A sintaxe para a utilização de objetos e atributos é a seguinte: atributo.objeto 

 

 

8. Assinale (e registe na grelha de respostas) como verdadeira ou falsa cada uma das duas 

afirmações seguintes sobre o PHP: 
 

8.1. “As cadeias em PHP podem ser especificadas de três formas diferentes: entre plicas, 

entre aspas e entre marcas”  

 

 A. Verdadeira 

 B. Falsa 

 

8.2. “Uma variável estática mantêm o seu valor mesmo depois do programa ter 

abandonado o âmbito onde ela foi definida”  

 

 C. Verdadeira 

 D. Falsa 
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PARTE II (4 valores) 

 

9.  Descreva as condições técnicas necessárias para se testarem e implementarem aplicações 

em PHP.   

 

(responda pf na folha de respostas usando até 13 linhas e não mais) 

 

 

 

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

 

(responda pf na folha de respostas usando até 13 linhas e não mais) 

 

 

 

FIM 


