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Capítulo 1

As Questões
Praticamente qualquer um pode suportar a adversidade,

mas se quer testar o caráter de alguém, dê-lhe poder.
Abraham Lincoln

Com o objetivo de iniciar o desenvolvimento de uma série de aplicações web em PHP para uma 
organização  que  possui  ambientes  de  desenvolvimento  e  produção  que  trabalham  com 
informações de elevado grau de sensibilidade,  um programador  realizou a instalação,  em sua 
máquina, de um IDE (interactive development environment) PHP.
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Considerando essa situação hipotética e a figura acima,  que apresenta informações acerca do 
status  da referida  instalação,  julgue  os  itens  de  1  a  7,  acerca  de  conceitos  de  linguagens  e 
tecnologias de programação PHP.

1 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 51] A habilitação da característica de thread safety no 
painel de informações do ambiente de runtime PHP depende fundamentalmente do suporte que o 
sistema operacional oferta, e não, das características do zend engine.

2 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 52] Considere que determinada aplicação web a ser 
desenvolvida em PHP deva ser integrada aos sistemas de controle  de acesso já presentes nos 
ambientes de desenvolvimento e produção da organização. Nesse caso, se esses ambientes forem 
embasados  em  Kerberos  ou  em  RADIUS  (remote  authentication  dial  in  user  service),  o 
programador  poderá  obter  êxito  na  integração  por  meio  do  uso  de  extensões  providas  pela 
biblioteca PECL (PHP extension community library), tais como os packages KADM5 e RADIUS.

3 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 53] O arquivo de configuração do PHP, de nome php.ini, 
será lido apenas no momento da inicialização (startup) do servidor http associado ao referido IDE, 
que, no caso específico, é o Apache 2.2.11.

4 [CESPE  2010  ABIN  –  Cargo  9  –  Questão  54]  Para  que  possa  depurar  os   scripts  PHP  que 
construirá,  o  programador  não  necessita  instalar  depuradores  externos,  uma  vez  que  a 
distribuição padrão de PHP vem acompanhada de depurador.

5 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 55] O acesso otimizado ao sistema gerenciador de banco 
de dados (SGBD) em uso nos ambientes de desenvolvimento e produção da organização pode ser 
obtido por meio da extensão PDO (PHP data objects),  desde que seja habilitado o driver PDO 
específico do SGBD em uso, uma vez que a PDO não provê abstração completa do banco de dados, 
mas apenas uma camada de abstração para acesso aos dados, que não reescreve SQL nem emula 
funcionalidades de um SGBD.

6 [CESPE  2010 ABIN –  Cargo  9 –  Questão  56]  Caso  o programador  deseje  criar,  gerenciar  e 
distribuir  internamente  à  organização  um  ou  mais  packages  que  contenham  módulos  ou 
extensões por ele desenvolvidos, é correto o uso da técnica de channels, que é embasada em 
arquitetura orientada a serviços (SOA), por meio da utilização de XML e REST (representational 
state transfer).

7 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 57] Para instalar extensões do repositório PEAR (PHP 
extension  and  application  repository),  é  correto  o  uso  do  Pyrus,  uma  versão  refatorada  do 
instalador PEAR, capaz de prover maior segurança aos processos, permitindo o gerenciamento e a 
distribuição de packages.

Suponha que uma equipe de programadores PHP tenha como atribuição o desenvolvimento de um 
módulo de software a partir da composição, da extensão ou da adaptação de um framework. Com 
base  nessa  situação  e  considerando  as  boas  práticas  do  desenvolvimento  e  manutenção  de 
sistemas, incluindo-se as recomendadas pelos desenvolvedores de extensões padronizadas para 
PHP, julgue os itens seguintes.
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8 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 58] Caso o sistema de build do core engine do PHP gere 
arquivos com extensões .lo e .la, e o repositório padrão de software usado no desenvolvimento 
colaborativo  desse  engine seja  o CVS (concurrent  versioning  system),  então  é  correto  que os 
programadores que desenvolvam módulos (extensions) para o  engine coloquem, no diretório do 
projeto, arquivo com nome .cvsignore, contendo uma lista dos arquivos com terminações .lo e .la, 
os quais não devem ser copiados para o repositório.  É correto,  ainda,  que os programadores 
listem outras terminações de arquivo específicas do projeto que não estejam sujeitas ao controle 
de versões.

9 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 59] Ao se escreverem scripts PHP, deve-se empregar 
indentação com espaços em branco, sem uso de tabs; atribuições em arrays devem ser alinhadas; 
comentários podem adotar o estilo C ou estilo C++, mas comentários em estilo PERL devem ser 
evitados.

10 [CESPE  2010  ABIN  –  Cargo  9  –  Questão  60]  Scripts  de  teste  funcional  devem  conter  a 
extensão  .phpt,  conforme  prescreve  o  padrão  de  distribuição  de  módulos  PHP;  os  diversos 
artefatos  de  teste  relacionados  a  um  módulo  desenvolvido  devem  ser  armazenados  em 
subdiretório de nome tests, dentro do diretório do módulo ou package; dados de configuração 
específicos do ambiente de teste do desenvolvedor devem ser armazenados no arquivo de nome 
config.php.dist.

Julgue os itens que se seguem, acerca de scripts PHP.

11 [CESPE  2010 ABIN –  Cargo  9 –  Questão 61]  Se o  pedido http://localhost:8080/teste.php?
nome=joao for aplicado de forma bem sucedida ao script apresentado a seguir, então, após o 
processamento do pedido, a saída de dados para o usuário deverá conter a  string  joao e um 
arquivo de nome joao.txt, contendo a palavra joao, existirá no computador onde se encontra o 
serviço HTTP associado ao referido pedido.
<html><body><?php
$ponteiro = fopen ($_REQUEST['nome'].'.txt');
fwrite($ponteiro,$nome);
fclose($ponteiro);
echo $_GET['nome'];
?></body></html>

12 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 62] Sabendo-se que a função array_multisort é capaz 
de ordenar múltiplos arrays na plataforma PHP, então a saída de dados gerada pela execução bem 
sucedida do script abaixo produzirá o resultado indicado em seguida.
script:
     <?php
     $ar1 = array(10, 100, 100, 0);
     $ar2 = array(1, 3, 2, 4);
     array_multisort($ar1, $ar2);
     var_dump($ar1);
     var_dump($ar2);
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     ?>
resultado:
     array(4) {
        [0]=> int(0)
        [1]=> int(10)
        [2]=> int(100)
        [3]=> int(100)
     }
     array(4) {
        [0]=> int(4)
        [1]=> int(1)
        [2]=> int(2)
        [3]=> int(3)
     }

13 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 63] A execução bem sucedida do script apresentado 
abaixo produz como saída o valor 900.
<html><body><?php 
   $num=14; $deslocado = $num >> 2;
   $soma=$deslocado;$valor1=10;$valor2=20;$valor3=30;
   $soma+=$valor1+$valor2;$soma*= $valor3; 
   $soma%=100;
   echo $soma;
?></body></html>

14 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 64] Se o pedido http://localhost/teste.php?nome=joao 
for aplicado de forma bem sucedida ao script apresentado abaixo, então a saída de dados deverá 
conter a  string Você deve preencher os campos. É correto afirmar, ainda, que uma conexão de 
socket foi estabelecida entre dois processos que se executam no mesmo computador onde se 
encontra  o  serviço  HTTP  associado  ao  referido  pedido,  sendo  uma  extremidade  da  conexão 
associada  à  porta  80  e  a  outra,  a  uma  porta  cujo  número  não  se  pode  determinar  pelas 
informações apresentadas.
<html><body><?php 
   if (empty($nome) OR empty($email)) {
      echo “ Você deve preencher os campos”;
   } else { 
      echo “olá $nome”; 
   }
?></body></html>

15 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 65] Sabendo-se que a função natsort() opera com o 
conceito de ordenação natural, na qual as strings alfanuméricas são ordenadas da forma que um 
ser  humano  ordenaria,  enquanto  a  função  asort()  opera  com  o  conceito  de  ordenação 
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classicamente usado em algoritmos de ordenação de strings, na ciência da computação, então a 
execução  bem  sucedida  do  script  PHP  apresentado  abaixo  produzirá,  na  saída,  a  primeira 
ocorrência da string img12.png antes da primeira ocorrência da string img2.png e a segunda 
ocorrência da string img12.png depois da segunda ocorrência da string img2.png.
<?php
$A1 = $array2 = array("img12.png", "img10.png", "img2.png", "img1.png");

asort($A1);
print_r($A1);

natsort($array2);
print_r($array2);
?>

<?php
$n = $_POST["login"];
$s = $_POST["senha"];
include "conecta_mysql.inc";
$r = mysql_query("SELECT * FROM usuario where login='$n'");
$l = mysql_num_rows ($r);
if ($l==0) {
   echo "<html><body><p>Nao encontrado!</p>";
   echo "<p><a href=\"login.html\">Voltar</a></p>";
   echo "</body></html>";
} else {
   if ($s != mysql_result($r, 0, "senha")) {
      echo "<html><body><p>Incorreta!</p>";
      echo "<p><a href=\"login.html\">Voltar</a></p>";
      echo "</body></html>";
   } else {
      setcookie("nu", $u);
      setcookie("su", $s);
      header ("Location: pagina_inicial.php");
    }
}
?>

Considerando o script PHP apresentado acima, julgue os próximos itens.
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16 [CESPE  2010  ABIN  –  Cargo  9  –  Questão  66]  Uma  sessão  PHP  é  criada  ou  recuperada 
automaticamente durante a execução do script.
17 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 67] A senha do usuário que está no banco de dados 
não foi criptografada com um hash, fato que torna a aplicação vulnerável a ataques de dicionário.

18 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 68] O banco de dados MySQL é usado pelo script, mas 
a conexão com o banco deveria ter sido encerrada ou devolvida ao pool ao final do script, fato que 
não se concretiza.

19 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 69] O pedido HTTP que pode ser atendido por esse 
script  não poderá conter  cookies de nomes nu e su,  além de estar  sujeito a ataques de SQL 
injection.

Julgue os próximos itens, que tratam de conceitos de programação e sua aplicação em linguagens 
e tecnologias.

20 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 72] O formato JSON (javascript object notation) permite 
representar objetos e classes como estruturas de dados e arrays associativos, sendo possível seu 
uso em combinação com Ajax e PHP, por meio de bibliotecas diversas, como DOJO.

21 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 73] Arrays associativos, usados em PHP e em outras 
linguagens de script, podem ser implementados de forma eficiente, do ponto de vista de consumo 
de memória,  por meio do uso de tabelas de dispersão.  Para garantir  eficiência,  essas tabelas 
precisam ser totalmente livres de colisão, tal que, na implementação de métodos de busca, as 
pesquisas sejam executadas em tempo constante, independentemente do valor pesquisado.

22 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 74] Estruturas de dados padronizadas, como listas 
ligadas duplamente encadeadas, pilhas, filas, filas de prioridade e arrays numéricos de tamanho 
fixo, são disponíveis em PHP por meio da extensão SPL (standard PHP library).

23 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 75] Algoritmos recursivos normalmente têm menor 
tempo de resposta que seus equivalentes iterativos, mas as linguagens PHP e Javascript, por serem 
linguagens de script, não permitem nem necessitam de recursividade.

No que se refere  a SGBD associado para suporte  a aplicações web,  inclusive com suporte  ao 
processamento de transações e acesso concorrente e simultâneo de diversos usuários, julgue os 
itens que se seguem.

24 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 76] A implementação de mecanismo de controle de 
concorrência é necessária para garantir a atomicidade das transações. Esse controle é efetuado de 
forma mais eficiente pela linguagem hospedeira na qual o aplicativo é desenvolvido, como é o 
caso de PHP com os bancos de dados por ele utilizados.
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25 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 77] A distribuição padrão de PHP suporta extensões 
com uma variedade de bancos SGBDs específicos, como dBase, Firebird, Informix, IBM DB2, Ingres, 
MsSQL, MySQL, Oracle, Paradox, PostgreSQL e Sybase, entre outros.

26 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 78] Entre os comandos padrão de gerenciamento de 
transações, disponíveis em extensões da linguagem PHP, incluem-se os que realizam as funções 
de  iniciar  (begin  transaction)  e  encerrar  transação  (end  transaction),  fazer  roolback  de  uma 
transação,  abortar  uma  transação  (abort  transaction),  fundir  uma  transação  a  outra  (join 
transaction) e separar uma transação de outra (split transaction).
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Capítulo 2

O Gabarito
Quanto maior for à crença em seus objetivos, mais depressa você os conquistará!

Maxwell Maltz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Capítulo 3

Os Comentários
Quem conhece os outros é um sábio. Quem conhece a si mesmo é um iluminado.

Lao Tzu

Com o objetivo de iniciar o desenvolvimento de uma série de aplicações web em PHP para uma 
organização  que  possui  ambientes  de  desenvolvimento  e  produção  que  trabalham  com 
informações de elevado grau de sensibilidade,  um programador  realizou a instalação,  em sua 
máquina, de um IDE (interactive development environment) PHP.
Considerando essa situação hipotética e a figura acima,  que apresenta informações acerca do 
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status  da referida  instalação,  julgue  os  itens  de  1  a  7,  acerca  de  conceitos  de  linguagens  e 
tecnologias de programação PHP.

1 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 51] A habilitação da característica de thread safety no 
painel de informações do ambiente de runtime PHP depende fundamentalmente do suporte que o 
sistema operacional oferta, e não, das características do zend engine.

Comentários
Primeiro, vamos saber o que o que é thread safety [1]:
“Thread safety é um conceito de programação de computadores aplicável no contexto de 

programas multi-thread. Um pedaço de código é dito thread-safe se ele funcionar corretamente 
durante execução simultânea por vários threads.”

Agora vamos aos comentários da questão.
As configurações do ambiente de runtime do PHP são feitas no arquivo de configuração 

php.ini que  é  lido  quando  iniciamos  o  PHP.  Dentro  desse  arquivo,  há  várias  diretivas  de 
configuração [2], das quais destacamos duas:

• zend_extension: caminho absoluto para extensão Zend dinamicamente carregada quando 
o PHP é iniciado;

• zend_extension_ts: variante da diretiva zend_extension para extensões compiladas com 
thread safety.

Podemos então concluir que há a possibilidade de usar extensões compiladas com thread 
safety independente do suporte  do sistema operacional.  No caso da imagem do enunciado,  a 
opção thread safety está habilitado.

Um outro ponto  interessante que trago  é  que quando baixamos  o arquivo binário para 
instalação  do  PHP  no  ambiente  Windows  [3],  por  exemplo,  podemos  optar  por  uma  versão 
compilada com thread safety. O que também corrobora a conclusão do parágrafo anterior.

Gabarito: ERRADO.

Referências:
[1] Thread safety: http://pt.wikipedia.org/wiki/Thread_safety
[2] Lista de diretivas do arquivo php.ini: http://www.php.net/manual/pt_BR/ini.list.php
[3] Para os binários e instalador no Windows: http://windows.php.net/download/

2 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 52] Considere que determinada aplicação web a ser 
desenvolvida em PHP deva ser integrada aos sistemas de controle  de acesso já presentes nos 
ambientes de desenvolvimento e produção da organização. Nesse caso, se esses ambientes forem 
embasados  em  Kerberos  ou  em  RADIUS  (remote  authentication  dial  in  user  service),  o 
programador  poderá  obter  êxito  na  integração  por  meio  do  uso  de  extensões  providas  pela 
biblioteca PECL (PHP extension community library), tais como os packages KADM5 e RADIUS.

Comentários
O projeto PECL (PHP Extension Community Library) [1] é:
• Um  repositório  de  extensões  PHP,  fornecendo  uma  lista  de  todas  as  extensões 

conhecidas; e
• Uma hospedagem que facilita o download e o desenvolvimento de extensões do PHP.

Rogério Araújo rogerioaraujo.wordpress.com - twitter: @rgildoaraujo 12



Questões do CESPE - Desenvolvimento de Sistemas – PHP (Amostra)

Entre várias extensões ou packages disponíveis no PECL [2], temos:
• KADM5 [3]: permite o acesso a servidores de administração Kerberos, onde é possível 

criar, modificar e apagar objetos Kerberos e políticas; e;
• RADIUS [4]: fornece suporte completo para a autenticação RADIUS.

Gabarito: CERTO.

Referências:
[1] Projeto PECL: http://pecl.php.net/index.php
[2] Lista dos packages no PECL: http://pecl.php.net/packages.php
[3] Packages RADIUS: http://pecl.php.net/package/kadm5
[4] Packages KADM5: http://pecl.php.net/package/radius

12 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 62] Sabendo-se que a função array_multisort é capaz 
de ordenar múltiplos arrays na plataforma PHP, então a saída de dados gerada pela execução bem 
sucedida do script abaixo produzirá o resultado indicado em seguida.
script:
     <?php
     $ar1 = array(10, 100, 100, 0);
     $ar2 = array(1, 3, 2, 4);
     array_multisort($ar1, $ar2);
     var_dump($ar1);
     var_dump($ar2);
     ?>
resultado:
     array(4) {
        [0]=> int(0)
        [1]=> int(10)
        [2]=> int(100)
        [3]=> int(100)
     }
     array(4) {
        [0]=> int(4)
        [1]=> int(1)
        [2]=> int(2)
        [3]=> int(3)
     }

Comentários
A função array_multisort [1], como diz corretamente a questão, ordena múltiplos arrays ou 

arrays multidimensionais. Um array multidimensional é um array de arrays.
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Vamos ver dois exemplos do uso do array_multisort. O primeiro é idêntico à questão.

<?php
$ar1 = array(10, 100, 100, 0);
$ar2 = array(1, 3, 2, 4);
array_multisort($ar1, $ar2);

var_dump($ar1);
var_dump($ar2);
?>

Exemplo 3.4: Ordenando múltiplos arrays.
No exemplo 3.4, depois da ordenação, o primeiro array terá os elementos ordenados como 

0, 10, 100, 100. O segundo terá a ordem 4, 1, 2, 3. As entradas do segundo array correspondem 
às entradas idênticas como foram ordenadas no primeiro array. O resultado gerado do código do 
exemplo será:
array(4) {
  [0]=> int(0)
  [1]=> int(10)
  [2]=> int(100)
  [3]=> int(100)
}
array(4) {
  [0]=> int(4)
  [1]=> int(1)
  [2]=> int(2)
  [3]=> int(3)
}

<?php
$ar = array(
    array("10", 11, 100, 100, "a"),
    array(   1,  2, "2",   3,   1)
);
array_multisort($ar[0], SORT_ASC, SORT_STRING,
                $ar[1], SORT_NUMERIC, SORT_DESC);
var_dump($ar);
?>

Exemplo 3.5: Ordenando um array multidimensional.

No exemplo 3.5, depois da ordenação, o primeiro array se transformará em "10", 100, 100, 
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11, "a", pois ele foi ordenado como strings (SORT_STRING) em ordem ascendente (SORT_ASC). O 
segundo conterá 1, 3, "2",  2, 1, pois foi ordenado como números (SORT_NUMERIC) em ordem 
descendente (SORT_DESC). O resultado gerado do código do exemplo será:
array(2) {
    [0]=> array(5) {
    [0]=> string(2) "10"
    [1]=> int(100)
    [2]=> int(100)
    [3]=> int(11)
    [4]=> string(1) "a"
    }
    [1]=> array(5) {
        [0]=> int(1)
        [1]=> int(3)
        [2]=> string(1) "2"
        [3]=> int(2)
        [4]=> int(1)
    }
}

Para  ver  mais  funções  de  PHP  para  arrays,  acessem 
http://www.php.net/manual/pt_BR/ref.array.php.

Gabarito: CERTO.

Referência:
[1] array_multisort: http://www.php.net/manual/pt_BR/function.array-multisort.php

14 [CESPE 2010 ABIN – Cargo 9 – Questão 64] Se o pedido http://localhost/teste.php?nome=joao 
for aplicado de forma bem sucedida ao script apresentado abaixo, então a saída de dados deverá 
conter a  string Você deve preencher os campos. É correto afirmar, ainda, que uma conexão de 
socket foi estabelecida entre dois processos que se executam no mesmo computador onde se 
encontra  o  serviço  HTTP  associado  ao  referido  pedido,  sendo  uma  extremidade  da  conexão 
associada  à  porta  80  e  a  outra,  a  uma  porta  cujo  número  não  se  pode  determinar  pelas 
informações apresentadas.
<html><body><?php 
   if (empty($nome) OR empty($email)) {
      echo “ Você deve preencher os campos”;
   } else { 
      echo “olá $nome”; 
   }
?></body></html>
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Comentários
A questão trouxe duas disciplinas diferentes: desenvolvimento de sistemas (PHP) e redes de 

computadores  (TCP/IP).  Como  este  material  cobre  apenas  o  desenvolvimento  de  sistemas 
utilizando a linguagem PHP, vou comentar apenas a parte da questão que trata disso.

Vejam que a questão é parecida com a 11ª. Lá, tivemos uma boa introdução às variáveis 
predefinidas e algumas funções. Aqui, nesta questão, vamos falar um pouquinho sobre variáveis 
no PHP [1].

As variáveis no PHP são representadas por um cifrão ($) seguido do nome da variável (por 
exemplo, $nome). Destaco duas notas sobre variáveis nessa linguagem na nota 3.4.

• Os nomes de variável no PHP fazem distinção entre maiúsculas e minúsculas;
• Um nome de variável válido se inicia com uma letra ou sublinhado, seguido de qualquer 

número de letras, algarismos ou sublinhados; e
• A linguagem PHP é fracamente tipada, ou seja, não é necessário declarar o tipo de uma 

variável nessa linguagem.

Nota 3.4: Variáveis no PHP.
O exemplo 3.6 traz algumas situações com variáveis no PHP.

<?php
$var = 'Rogério';
$Var = 'Araújo';
echo "$var $Var";       // exibe "Rogério Araújo"

$4var = 'variável inválida';     // inválido; começa com um número
$_4var = 'variável válida';      // válido; começa com um sublinhado
$eitä = 'variável ainda válida';// válido; 'ä' é um caracter ASCII (extendido) 
228
$variável = 'começa sendo uma string'; // começa sendo uma string
$variável = 10; // termina sendo um inteiro
?>

Exemplo 3.6: Situações com variáveis no PHP.

Depois  dessa  pequena  introdução  a  variações  em  PHP,  vamos  comentar  o  código  da 
questão.

A função  empty [2] informa se a variável está vazia. No caso, tanto $nome quanto $email 
estão  vazias,  pois  elas  não  foram  inicializadas  com  nenhum  valor.  Com  isso,  como  citado 
corretamente na questão, a saída de dados do código será Você deve preencher os campos. Se 
as  duas  variáveis  estivessem  inicializadas  (apenas  nesse  caso),  a  saída  seria  olá Rogério, 
assumindo que a variável $nome fosse inicializada com o valor “Rogério”.

- Rogério, por que a segunda saída apenas acontece no caso de ambas as variáveis estarem 
inicializadas?

Se uma delas estiver vazia, temos a primeira saída, pois a questão está trabalhando com o 
operador OR [3]. Como resumo dos operadores lógicos, trago a tabela 3.2.
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Nome Exemplo Resultado

E $a and $b Verdadeiro (TRUE) se tanto $a quanto $b são verdadeiros.

OU $a or $b Verdadeiro se $a ou $b são verdadeiros.

XOR $a xor $b Verdadeiro se $a ou $b são verdadeiros, mas não ambos.

NÃO !$a Verdadeiro se $a não é verdadeiro.

E $a && $b Verdadeiro (TRUE) se tanto $a quanto $b são verdadeiros.

OU $a II $b Verdadeiro se $a ou $b são verdadeiros.

Tabela 3.2: Operadores lógicos.

A  razão  para  as  duas  variantes  dos  operandos  "and"  e  "or"  é  que  eles  operam  com 
precedências diferentes [4].

Nota 3.5: Duas variantes dos operandos "and" e "or".

Gabarito: CERTO.

Referências:
[1] Introdução a Variáveis no PHP: 
http://www.php.net/manual/pt_BR/language.variables.basics.php
[2] empty: http://br2.php.net/manual/pt_BR/function.empty.php
[3] Operadores Lógicos: http://www.php.net/manual/pt_BR/language.operators.logical.php
[4] Precedência de Operadores: 
http://www.php.net/manual/pt_BR/language.operators.precedence.php
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