
Crie uma pasta trabalho no htdocs do seu Xamp, dentro desta pasta faça os seguintes
exercícios:

01) Abra um novo arquivo e salve como ex1.php na pasta criada. Neste exercício faça um
laço de repetição com for, que conte na tela de 0 até o número 255. Coloque o número
dentro de um parágrafo para que cada um fique em uma linha diferente.

02) Abra um novo arquivo e salve como ex2.php na pasta criada. Neste exercício faça um
laço de repetição com while, que conte na tela de 1 até o número 200. Coloque o número
dentro de um parágrafo para que cada um fique em uma linha diferente.

03) No ex1.php, verifique se o número é par ou ímpar, adicione um estilo para que os
números pares sejam mostrados em vermelho (#F00) e os ímpares em preto (#000).

04) No ex2.php, verifique se o número é divisível por 2 ou por 3. Os divisíveis por 2 devem
aparecer em vermelho (#F00) e os por 3 em amarelo (#FF0).

05) Abra um arquivo novo e salve como ex3.php. Neste arquivo:
a) Crie uma variável nome, uma variável chamada $nome, uma $idade e uma $salario.
b) Se a pessoa tiver idade inferior a 18 anos o valor do salário terá um acréscimo de

R$ 20,00
c) Se a idade for maior que 18 anos e inferior a 30, ele terá um acréscimo de R$

100,00
d) Se a pessoa tiver a idade superior ou igual a 30, ela terá um acréscimo de R$

200,00 no salário.
e) Faça as condicionais acima e mostre na tela uma mensagem, com o valor do salário

atualizado, como no exemplo abaixo:

João tem 18 anos e ganha R$ 3.000,00

05) Abra um arquivo novo e salve como ex4.php, Neste arquivo:
a) Faça um array com PHP com os seguintes produtos: Coca-cola, Fanta, Baré-cola,

Sodinha, Tubaína
b) mostre na tela todos os produtos do array, um abaixo do outro
c) mostre apenas o produto da key 2

06) Abra um arquivo e salve como form1.php e nele faça:
a) Um formulário com método GET e action para ex.php
b) Um campo input, do tipo text, para que a pessoa digite o nome
c) Um campo input, do tipo text, para que a pessoa digite seu e-mail
d) Um campo input, do tipo text, para que a pessoa digite seu endereço
e) Adicione a validação para que os campos não possam ficar  em branco



07) Abra um arquivo e salve como ex.php e nele faça:
a) Recupere todas as variáveis enviadas pelo exercício anterior e mostre na tela como

mostra o exemplo abaixo:

Nome: Jadiscleysson Uillyam Lopes
E-mail: jandi@gmail.com
Endereço: Av. Irmãos Pereira 2000

08) Abra um arquivo novo e salve como menu.php. Neste arquivo:
a) Adicione os links para cada um dos arquivos anteriores e salve o arquivo
b) Abra cada um dos arquivos anteriores e utilizando require ou include, inclua o

arquivo menu.php no topo de cada um dos arquivos para que o menu apareça em
cada um e torne o site navegável.
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