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ATIVIDADE 3 - SI - PROGRAMAÇÃO BACK END I - 2019C2

Período:05/08/2019 08:00 a 16/08/2019 23:59 (Horário de Brasília)
Status:ABERTO

Nota máxima:0,50
Gabarito:Gabarito será liberado no dia 17/08/2019 00:00 (Horário de Brasília)

Nota obtida:

1ª QUESTÃO

O envio de formulários é algo essencial para comunicação de um sistema. Provavelmente você usará
formulários diariamente e alguns deles sempre possuem campos para upload de arquivos. Analise o
formulário abaixo e aponte dentre as alternativas qual será a forma correta de receber as informações do
campo upload:

<form action="" method='post' enctype="multipart/form-data">
    <input type='file' name='upload' />
    <input type="submit" />
</form>

 Resultado que deve ser recebido pelo PHP:

array(5) {

" name "

=> string(6) "ex.zip"

" type "

=> string(15) "application/zip"

" tmpname "

=> string(66) "/private/var/folders/5x/plkfn0fd6vv133ynpgnkp1rm0000gn/T/phpOZCrAJ"

" error "

=> int(0)

" size "

=> int(1309970) }

Após analisar o formulário acima aponte dentre as alternativas qual será a forma correta de receber as
informações do campo upload:

ALTERNATIVAS
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$upload = $_POST

′upload ′

;

$upload = $_POST

′ files ′

′upload ′

;

$upload = $_FILE;

$upload = $_FILE

′upload ′

;

$upload = $_FILES

′upload ′

;

2ª QUESTÃO

A função strlen é usada para medir o tamanho de Strings e, em uma aplicação prática dela poderia ser
utilizada para validar se o nome digitado é superior a 50 dígitos, por exemplo.
Analise o código abaixo:

 <?php

$nome = 'Eduardo Bona';
$frase = 'Nome do Professor: %s';

echo strlen($frase);

Diante do Código exposto acima, assinale a altenativa correta que mostre qual será o resultado impresso em
tela

ALTERNATIVAS
12

21

23

31

33

3ª QUESTÃO
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Analise o código abaixo:
 
<?php
 function acelerar(&$a){
   $a++;
 }
 function desacelerar(&$a){
    $a--;
 }
 
 $velocidade = 15;
 for($i=1;$i<4;$i++){
   if ($velocidade % 2 == 0) acelerar($velocidade);
   else desacelerar($velocidade);
 }
?>
 
Diante do código acima, analise as afirmações abaixo, assinalando a alternativa correta após a execução do
código, onde contenha o resultado armazenado na variável $velocidade.
 

ALTERNATIVAS
10

14

15

16

18

4ª QUESTÃO



12/08/2019 Unicesumar - Ensino a Distância

4/8

Analise o código fonte abaixo
 
<?php
function pais($nacionalidade="BR"){
  return $nacionalidade;
}
$paises = ["AF", "ZA", "AL", "DE", "AD", "CO", "CN"];
for($i = 0; $i<count($paises); $i++){
  $indice = rand(0,6);
  if ($indice == 0) echo " " . pais();
  else echo " " . pais($paises[$indice]);
}
?>
 
Diante do código acima, analise as afirmações abaixo.
 
I - Ao executar a função do PHP count($paises) , no código acima, ele retornará o tamanho do vetor e
será utilizado para a condição de para do laço
II – Ao executar a instrução pais()  definida pelo usuário sem passar parâmetros, será retornado o valor
“BR”
III - Ao executar a instrução pais($paises[$indice]);  definida pelo usuário será impresso a sigla do
país correspondente ao índice gerado.
IV – A função do PHP  rand(0,6) , irá gerar número entre o intervalo de 0 a 6. Nesta função os números
não se repetem.
 
É correto o que se afirma em:
 

ALTERNATIVAS
I, apenas.

I, e II, apenas.

II e IV, apenas.

I, II e III, apenas.

I, III e IV, apenas.

5ª QUESTÃO

Analise o código abaixo:
 
<?php
  $estado = ["SP"=>"São Paulo", "RJ"=>"Rio de Janeiro"];
?>
<select name="estado">
  <?php
    foreach ($estado as $sigla => $nome) {
        echo "<option value=$sigla>$nome</option>";
      }
   ?>
</select>
 
Diante do código acima, assinale a alternativa correta, de forma que ao invés de imprimir um campo do tipo
select, imprima os estados em um checkbox.

ALTERNATIVAS
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<?php

  foreach ($estado as $sigla => $nome) {

      print_r($estado);

    }

 ?>

<?php

  foreach ($estado as $sigla => $nome) {

      echo "<checkbox name= estado value=$sigla>$nome";

    }

 ?>

<?php

  foreach ($estado as $sigla => $nome) {

      echo "<input type=radio name= estado value=$sigla>$nome";

    }

 ?>

 

<?php
  for ($estado as $sigla => $nome) {
      echo "<input type=checkbox name= estado value=$sigla>$nome";
    }
 ?>
<?php

  foreach ($estado as $sigla => $nome) {

      echo "<input type=checkbox name= estado value=$sigla>$nome";

    }

 ?>

 

6ª QUESTÃO

Estruturas condicionais serão usadas dentro de projetos em todas: as regras de negócio, validações e demais
funções ou métodos que venha a criar. O IF sem dúvida é o mais utilizado. Analise o código abaixo:

<?php

$a = 10;

if ($a = 11) {
  echo "1";
}

if ($a == 10) {
  echo $a;
}

echo $a;

De acordo com o código acima, assinale a alternativa correta para a saída em tela?

ALTERNATIVAS
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10

110

111

1010

101010

7ª QUESTÃO

Para manipular os arquivos que podem estar no seu computador ou em um servidor remoto, são
necessárias quatro operações básicas que compõem o conjunto mínimo para atuar sobre os arquivos:
abertura, leitura, escrita e fechamento. Caso seja necessário excluir um arquivo, é preciso que uma função
seja executada e que a pasta raiz do arquivo esteja com permissão total (gravação, leitura e escrita).

Baseando-se nisso e no script apresentado a seguir, qual a função que deve ser utilizada para que o arquivo
presente na variável $arquivo seja excluído?

< ?php
      $arquivo = "script.txt";
? >
 

ALTERNATIVAS
unset()

unlink()

replace()

fopen()

exit()

8ª QUESTÃO
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Analise o código abaixo:

<?php
 function validarUsuario($usuario, $senha){
   $user = addslashes(strtolower(strip_tags($usuario)));
   $tamanhoUser = strlen($user);
 
   $pass = strip_tags($senha);
   $tamanhoPass = strlen($pass);
 
   if (($tamanhoUser >= 8) && ($tamanhoPass >= 9)){
     return 1;
   }else{
     return 0;
   }
 }
validarUsuario("Rafaelfl<br>orindo", "123456789");
?>

De acordo com o código acima, assinale a alternativa correta?

I - O retorno da função será 1.
II - A função strlen()  retorna o número de caracteres excluindo os espaços vázio
III - A função strip_tags() na variável $pass, está retirando todas as Tags em html.
IV - A função addslashes() está retornando retorna o nome do usuário em caixa alta.

ALTERNATIVAS
I, apenas.

I e III, apenas.

II e III, apenas.

1.5, 2, 3.

I, II, III e IV.

9ª QUESTÃO

O PHP possui um operador aritmético chamado Módulo que serve para retornar o resto de uma divisão, e é
usado de modo semelhante a isto: $a % $b (retorna o resto). Podemos usar este operador para fazer a
comparação se um número por exemplo é divisível por 10, por 100, etc.
BONA, Eduardo Herbert Ribeiro. Programação Back End I. Maringá-Pr: UniCesumar, 2018.

Caso precisássemos fazer uma comparação para saber se $a é um número par, como deveria ser feita a
comparação utilizando este operador?

ALTERNATIVAS
if ($a%2) {

if ($a%2 > 0) {

if ($a%2 => 0) {

if ($a%2 == 0) {

if ($a%2 == -1) {
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10ª QUESTÃO

No PHP, existem as funções definidas pela linguagem que são aquelas que já estão disponíveis e que
sempre iremos utilizar em nossas aplicações. Não precisamos reinventar o que já foi criado, apenas utilizá-
lo. A vantagem das funções nativas do PHP é que atendem a objetivos muito muito específicos, como
manipular strings, arrays, datas ou arquivos, por exemplo. Todas as funções têm escopo global, assim, elas
podem ser chamadas fora de uma função mesmo que tenham sido definidas dentro e vice-versa.

Baseando-se nessas informações, analise o código a seguir:

< ?php
    $valor = 2;
    
    function funcao_um ($valor);
    {
        return $valor + 1;
    }

    function funcao_dois ($valor)
    {
        return funcao_um ($valor) + $valor;
    }

    $novo_valor = funcao_dois ($valor);

    echo $novo_valor;
? >

Qual valor que a variável $novo_valor irá possuir após a chamada da função funcao_dois()?

ALTERNATIVAS
7.

2.

5.

3.

6.


