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1 -
section

( ) O elemento representa literalmente o rodapé da página. Seria o último elemento do último
elemento antes de fechar a tag HTML. Este elemento não precisa aparecer necessariamente no final
de uma seção.

2 - nav
( ) Representa uma parte da página que poderá ser distribuído e reutilizável em FEEDs por exemplo.
Isto pode ser um post, artigo, um bloco de comentários de usuários ou apenas um bloco de texto
comum.

3 -
article

( ) Representa uma seção da página que contém links para outras partes do website. Nem todos os
grupos de links devem ser deste elemento, apenas aqueles grupos que contém links importantes.
Isso pode ser aplicado naqueles blocos de links que geralmente são colocados no Rodapé e também
para compor o menu principal do site.

4 -
aside

( ) Define uma nova seção genérica no documento. Por exemplo, a home de um website pode ser
dividida em diversas seções: introdução ou destaque, novidades, informação de contato e chamadas
para conteúdo interno.

5 -
footer

( ) Representa uma seção que é colocado entorno ao corpo da página

ATIVIDADE 1 - SI - PROGRAMAÇÃO BACK END I - 2019C2

Período:22/07/2019 08:00 a 16/08/2019 23:59 (Horário de Brasília)
Status:ABERTO

Nota máxima:0,50
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Nota obtida:

1ª QUESTÃO

A linguagem de marcação HTML5, trouxe uma série de elementos que nos ajudam a definir os setores
principais no documento HTML. Com a ajuda destes elementos, podemos por exemplo, diferenciar
diretamente áreas importantes do site.

Diante do contexto acima, relacione a lista dos novos elementos e atributos incluídos no HTML5.
 

A sequência correta desta classificação é:

ALTERNATIVAS
5, 4, 3, 2, 1

1,3, 5, 4, 2

5, 3, 2, 1, 4

2, 4, 5, 1, 3

4, 2, 5, 1, 3

2ª QUESTÃO
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Uma página desenvolvida com HTML possui diversos tipos de elementos. Entre eles, o de multimidia, com as
imagens sendo, em grande parte dos casos, a mais utilizada. Existe uma gama de atributos que permite, ao
desenvolvedor, manipular a imagem na tela, de acordo com as necessidade do layout.
 
BONA, E. H. R. Programação Backend I. Maringá: Unicesumar, 2018.

Diante do exposto, assinale a alternativa que informe qual atributo do elemento de imagem (img) é
utilizado para apontar a localização da imagem a ser carregada:

ALTERNATIVAS
src

url

link

img

dest

3ª QUESTÃO

Array é um tipo de dado que pode ser chamado de: vetor, sequência. O valor de uma posição do array deve
ser acessado por meio de seus índices, que podem ser valores de qualquer tipo e não somente inteiros,
inclusive do tipo string. Além disso, se os índices forem todos inteiros, não precisarão formar uma sequência
contínua.
 

BONA, Eduardo Herbert Ribeiro. Programação Back End I. Maringá-Pr.: UniCesumar, 2018.

Baseando-se nessas informações, analise o código abaixo:

<?php
    $carros = array ("Uno", "Gol", "Corsa", "Passat", "Vectra");
    echo $carros

2

;
?>

Qual valor que está sendo impresso no índice 2 de vetor $carros? Avalie as alternativas abaixo e assinale a
opção verdadeira.

ALTERNATIVAS
Uno.

Gol.

Vectra.

Passat.

Corsa.

4ª QUESTÃO
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Na linguagem PHP, temos a estrutura condicional if/else/elseif/switch, que possibilitam ao programador
desviar o fluxo de execução quando determinadas condições avaliadas forem ou não satisfeitas.

Sobre estruturas condicionais disponível no PHP, avalie as afirmações abaixo.

I - O construtor IF, executa uma instrução ou um bloco de instruções caso a condição seja satisfeita.
II - O construtor IF/ELSE, executam uma instrução ou um bloco de instruções caso a condição seja satisfeita
(IF), ou caso a condição não seja satisfeita (ELSE).
III – O construtor IF/ELSE/ELSEIF executa uma instrução ou um bloco de instruções caso a condição seja
satisfeita e nos permite estabelecer verificação de condições sucessivas, caso a condição anterior tenha sido
satisfeita.
IV – Na estrutura Switch, se você omitir ou não a escrita da declaração break ao final da declaração de um
case, não fará efeito no código.

É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS
I, apenas.

I e III, apenas.

I, II e III, apenas.

I, II e IV, apenas.

I, II, III e IV.

5ª QUESTÃO

As funções pré-definidas, no PHP, servem para poupar de reinventar a roda e aproveitar funções já
desenvolvidas dentro da biblioteca do PHP. No entanto, isso não quer dizer que não é necessário conhecer
as funções ou entender seu uso.

Analise o código a seguir:

<?php
    function funcao_exemplo($busca, $array)
    {
      foreach($array as $string) {
        if($busca == $string) {
          return true;
        }
      }
      return false;
    }
    $array = array( 'Eduardo', 'Rafael', 'Danillo', 'Saes', 'Bona');

    var_dump(funcao_exemplo('Eduardo', $array)); // retorna true
    var_dump(funcao_exemplo('Wilson', $array)); // retorna false
?>

Diante do código apresentado, assinale a alternativa que aponta qual função pré definida do PHP que mais
se encaixa com o código presente na função "funcao_exemplo":

ALTERNATIVAS
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isset()

empty()

strpos()

in_array()

is_string()

6ª QUESTÃO

Em todas as linguagens de programação e também em algoritmos, utilizamos as variáveis para armazenar
valores e cada variável pode ter o seu tipo definido ou não. Quando a variável é definida, seja ela dentro do
programa principal (variáveis globais), ou dentro de um subprograma (variáveis locais), chamamos esse
recurso de________________________________. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

ALTERNATIVAS
Functions

Procedures

Escopo de funções

Escopo de variáveis

Escopo de procedimento

7ª QUESTÃO

Analise o link abaixo:
 
<p>Visite o site do
    <a href="login.php?user=rafael&senha=qwe123">Logar</a>.
</p>

Diante do link acima, ao clicarmos na palavra Logar , a página login.php receberá os valores que serão
necessários para a ação de logar no sistema, sendo assim, avalie as afirmações abaixo.

I - A forma de envio dos valores é do tipo GET.
II - O sinal de interrogação separa A url dos dados.  
III - Os dados enviados, são separados por um par de nomeVariavel e valor.
IV - Quando são passados mais de um par de dados, é utilizado o sinal & para separá-los.
V - A requisição realizada é do tipo POST.
 
É correto o que se afirma em:

ALTERNATIVAS
I e II, apenas.

I, II, III, apenas.

II, III, IV, apenas.

I, II, III e IV, apenas.

I, II, III, IV e V, apenas.

8ª QUESTÃO
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O PHP possui um recurso conhecido como “variáveis variáveis". Este artifício consiste em variáveis cujos
nomes também podem variar, ou seja, não somente o valor, mas também o nome de uma variável pode ser
modificado. Sua aplicação é feita com a utilização do duplo cifrão ($$) precedendo o nome da variável.
 

BONA, Eduardo Herbert Ribeiro. Programação Back End I. Maringá-Pr.: UniCesumar, 2018.

Baseando-se nessas informações, analise o código abaixo:

<?php
    $carro = "Gol.";
    $gol = "carro";

    echo $$gol;
?>

Qual valor que que a variável $$gol possui? Avalie as alternativas abaixo e assinale a opção verdadeira.

ALTERNATIVAS
Gol.

null.

false.

true.

carro.

9ª QUESTÃO

A navegação entre páginas web se dá por meio de hyperlinks. É comum entrar em um site de comércio
eletrônico e clicar em uma categoria, em um produto, para ver mais detalhes e, assim, sucessivamente. Isso
tudo é possível por meio dos hyperlinks.

Das alternativas apresentas, qual cria um elemento de hyperlink para o site http://www.uol.com.br?

ALTERNATIVAS
<a href="http://www.uol.com.br">

<a link="http://www.uol.com.br">

<link url="http://www.uol.com.br>

<url link="http://www.uol.com.br">

<link href="http://www.uol.com.br>

10ª QUESTÃO
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A declaração de variáveis em PHP é relativamente simples se comparada com outras linguagens de
programação. Como a linguagem é fracamente tipada, não é necessário informar o tipo de dado na
declaração. Desta forma, é possível já inicializar as variáveis com seus respectivos valores.
 
Diante do contexto acima, sobre atribuição de valores em php avalie as afirmações abaixo.
 

I - $nome = 'Meu nome 123';  
II - $ano = 2017;       
III - $pi = 3.14159265;       
IV - $sim = true;                       

É correto o que se afirma em:

 

ALTERNATIVAS
I, apenas.

I e III, apenas.

I, II e III, apenas.

I, II e IV, apenas

I, II, III e IV.


