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ATIVIDADE AVALIATIVA – SUBSEQUENTE 
 

ORIENTAÇÕES: 
 

 A atividade deve ser realizada em dupla escolhida pelo professor 

 Valor da atividade: 2,0 pontos 

 O prazo final de entrega da atividade proposta é no dia 30/06 

 A atividade deve ser enviada por e-mail (regilan@hotmail.com) em arquivo compactado com o 
nome dos componentes ou entregue pessoalmente em classe no dia 30/06 

 Atividades entregues fora do prazo serão anuladas. 

 A aula do dia 21/06 será utilizada para desenvolvimento em classe e orientações desta atividade. 

 O melhor projeto (codificação e design) receberá uma pontuação EXTRA de 0,5 pontos  

 DUPLAS: 
o ALINE e ARIOSTON 
o DOUGLAS e EZEQUIEL 
o GABRIEL GOES e JEFERSON GOLDMAN 
o JOSÉ CARLOS e MARCOS 
o PATRIC e RICARDO 
o ROGERIO e ROSANE 
o SMITH e WILTON 

 Trabalhos copiados serão anulados (original e cópia) 

 No dia 30/06 as duplas deverão apresentar os projetos para toda a classe, apresentando o que foi 
desenvolvido. 

 
ATIVIDADE: 
 
O modelo Entidade-Relacionamento apresentado abaixo, representa a relação entre CLIENTES e ORDEM DE 
SERVIÇO, em uma Oficina (Mecânica, Eletrônica, Elétrica, Informática, etc.) 
 

 
 
Desenvolva um script de banco de dados (NO SQL SERVER 2014), que permita definir as tabelas apresentadas 
no modelo acima; e em seguida crie um novo projeto no Visual Studio 2013 Community, para 
desenvolvimento da interface gráfica para esta aplicação, de forma que os dados necessários para 
armazenamento, esteja disponível para cadastro por parte do usuário. 
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 OBS 1: Para a interface gráfica utilize os recursos já estudados até o momento: masterpage, 
componentes visuais do C# (asp:button, asp:textbox, asp:dropdownlist, etc), integração com CSS, 
entre outros. 

 

 OBS 2: A integração a base de dados deve conter obrigatoriamente o INSERT e SELECT. 
 

 OBS 3: Também serão levados em consideração para efeitos de avaliação a qualidade gráfica e visual 
da aplicação. 

 


