
Programação WEB II 
Aula 01: Apresentação da disciplina, conceitos básicos e 

instalação e configuração do Visual Studio 



Objetivo da aula 

• Apresentação da Disciplina 

• Apresentar conceitos básicos que envolve programação 
para web 



Apresentação da 
disciplina 



Apresentação da Disciplina 

• Ementa: 

• Introdução à linguagem de desenvolvimento web 

• Operadores, Variáveis e Constantes 

• Estruturas de Decisão 

• Estruturas de Repetição 

• Funções 

• Sintaxe, Argumento, Variáveis 

• Referência, Retornos e Escopo de Variáveis 

• Arrays 

• Propriedades WEB 

• Sessões 

• Formulários 

• Dados via GET e POST 

• Cookies 

• Arquivos 

• Leitura, Escrita, Funções de sistema de arquivos 

• Streams 

• Banco de Dados e SQL 

• SQL 

• Joins 

 



Apresentação da Disciplina 

• Objetivos: 

• Possuir conhecimentos em linguagem dinâmica de 
desenvolvimento de sites com acesso a sistemas de banco de 
dados 

• Desenvolver sites e sistemas WEB com acesso a banco de dados, 
controle de sessões e transação, de forma segura e confiável. 
  

 



Apresentação da Disciplina 

• METODOLOGIA:  

• As aulas serão realizadas no laboratório de informática onde 
serão apresentados os conceitos teóricos, e os exemplos e 
atividades práticas através do processo de construção e 
manipulação de base de dados utilizando as ferramentas: Visual 
Studio e SQL Server 

 



Apresentação da Disciplina 

• AVALIAÇÃO:Para fins de avaliação de conteúdos serão 
realizados: Lista de Exercícios, Atividades Práticas no 
Laboratório e Avaliações. 

• O ALUNO QUE NÃO ENTREGAR AS ATIVIDADES PREVISTAS 
DA UNIDADE NÃO TERÁ DIREITO A AVALIAÇÃO DE 
RECUPERAÇÃO 

 

 



Apresentação da Disciplina 

• Será disponibilizado no site do professor(www.regilan.com.br) os 

slides com os conteúdos apresentados em sala de aula.  



Roteiro da Aula 

• Linguagens de programação para WEB 

• C# para web (aplicações ASP.NET) 

• Visual Studio: instalação e configuração 



Conceitos básicos 

• Por definição, linguagem de programação são métodos 
padronizados de comunicação com um computador. Um 
conjunto de regras sintáticas e semânticas utilizadas para 
programar e definir um programa. 

• Linguagens de programação web: são linguagens de 
programação específicas para o desenvolvimento de sites e 
aplicações que rodem na internet, atualmente o mercado 
conta com diversas opções de linguagens WEB, como por 
exemplo: 

• C# .NET (ASPX) 

• PHP 

• VB .NET 

• Java 



Conceitos básicos 

• Cada linguagem possui suas próprias características e 
peculiaridades possuindo formas diferentes de se realizar 
determinadas ações, a forma como um problema pode 
ser resolvido em uma linguagem pode ser 
completamente diferente em outra linguagem.  

• Por isso, estudar e entender bem como cada uma delas 
funciona faz com que o profissional consiga extrair ao 
máximo o potencial da linguagem que escolher para 
trabalhar. 



Linguagens de programação para 
WEB 

• Páginas estáticas: 

 

 

 

 

 



Linguagens de programação para 
WEB 

• Páginas dinâmicas 



Páginas dinâmicas 

• Uma página dinâmica em geral é a referência do uso de linguagens 
de programação server-side, tal como PHP, ASP, JSP, ColdFusion, 
ASPNET, entre outras, no desenvolvimento de um site ou aplicações 
para intranet e extranet.  

• As páginas estáticas, não têm essa flexibilidade na alteração de seu 
conteúdo e em geral são criadas utilizando apenas a linguagem de 
marcação HTML, folhas de estilo em cascata (CSS) e JavaScript em 
seu contexto.  

• As páginas dinâmicas utilizam muitos recursos utilizados na criação 
de páginas estáticas, a diferença principal está no uso de bancos de 
dados ou formas e armazenamento de dados específicos para a 
aplicação desenvolvida 



Páginas dinâmicas 

• No caso de uma página dinâmica, o pedido, depois de recebido, é 
processado pelo servidor web que vai criar dinamicamente o 
conteúdo que depois será enviado para o cliente. 

• As páginas dinâmicas têm a vantagem de poderem ser programadas, 
ou seja usando alguma linguagem de programação (que dependendo 
do servidor web pode ser:  aspx, php, jsp, perl, ruby on rails, asp.net , 
...)  

• Com páginas dinâmicas podemos criar programas que correm no 
servidor web, eventualmente acessando a bases de dados e cujo 
resultado é enviado para o browser. 

• Exemplos: Sites de Inscrições em Eventos, de Relacionamentos, 
transações bancárias, comercio eletrônico, etc 

 



A linguagem C# 

• C# (lê-se CSharp) é uma linguagem de programação 
orientada a objetos desenvolvida pela Microsoft como 
parte de sua plataforma de desenvolvimento de sistemas. 

• A sua sintaxe orientada a objetos foi baseada no C++ mas 
inclui influencias de outras linguagens de programação, 
como o Delphi e o Java.  



A linguagem C# 

• Para desenvolver aplicativos em C# necessitamos de um ambiente 
integrado para desenvolvimento de software (IDE ou Integrated 
Development Environment) que suporte a linguagem C# e a .Net 
Framework (pacote de desenvolvimento de aplicativos para 
plataforma .Net).  

• A IDE oficial de desenvolvimento em C# é o Visual Studio 2017, que é 
uma ferramenta da Microsoft para o desenvolvimento de aplicativos.  

• Nas nossas aulas utilizaremos o Microsoft Visual Studio Community 
2017, que é uma IDE gratuito, completa e extensível para a criação de 
aplicativos para Windows, Android e iOS, bem como SISTEMAS WEB 
e serviços de nuvem. 



A linguagem C# 

• O Visual Studio pode ser baixado gratuitamente no link a 
seguir: 

• https://www.visualstudio.com/pt-br/products/visual-studio-
community-vs.aspx 



Instalação do Visual Studio 2017 

• Instalação e primeiros passos com o Visual Studio 
Community 


