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ORIENTAÇÕES: 
 
Utilizando o projeto base com bootstrap, desenvolva em PHP os seguintes problemas: 
 
 

1. Desenvolva um formulário que receba um valor inteiro qualquer, em seguida ao clicar no botão 
GERAR LISTA, deve ser gerado uma lista de números de 0 até o número informado. Utilize o 
elemento <select> <option> </option> </select> do HTML para exibir a lista de valores. 
 

2. Elabore uma aplicação em PHP para que um usuário digite uma palavra e um valor inteiro para a 
quantidade de repetição dessa palavra no browser. Ao clicar no botão IMPRIMIR, deve ser impresso 
no navegador a palavra conforme o exemplo abaixo  
 

Palavra: INFORMATICA 
Quantidade de repetição: 5 
 
INFORMATICA 
INFORMATICA INFORMATICA 
INFORMATICA INFORMATICA INFORMATICA 
INFORMATICA INFORMATICA INFORMATICA INFORMATICA 
INFORMATICA INFORMATICA INFORMATICA INFORMATICA INFORMATICA 
 

 
3. Numa usina nuclear, os técnicos analisam a perda de massa de um material radioativo. Sabendo-se 

que este perde 20% de sua massa a cada 20 segundos, desenvolva uma aplicação em PHP que 
receba a massa original desse material radiativo e sua massa desejada e imprima qual o tempo 
necessário para que esse material atinja um valor igual ou inferior a sua massa desejada. Exiba 
também o valor da massa após esse tempo. 
 
 

4. Desenvolva um formulário que receba o nome, a altura e a quantidade de centímetros que cresce 
por ano de dois indivíduos. 
 
Exemplo: 
 
INDIVIDUO 1: João, 1.60 cm, 2cm 
INDIVIDUO 2: José, 1.45 cm, 2.5 cm 
 
Em seguida ao clicar no botão CALCULAR deve ser exibido em quantos anos serão necessários para 
que o indivíduo 2 seja maior que o indivíduo 1 e a altura dos dois indivíduos quando isto acontecer. 
 
OBS: O individuo 2 deve ser menor que o individuo 1 e deve ter uma quantidade de centímetros 
de crescimento maior que o indivíduo 1. 


