
 
 

DISCIPLINA: PROGRAMAÇÃO WEB 2 
PROFESSOR: REGILAN MEIRA  
www.regilan.com.br – e-mail: regilan@hotmail.com 
 

ALUNO: _________________________________________ 
 

 

ORIENTAÇÕES: 
 

 A atividade deve ser realizada em DUPLA ou INDIVIDUALMENTE. 

 O valor da atividade é 1,0 ponto para PW2 e 1,0 ponto para BDA 

 A atividade deve ser iniciada no dia 22/05 e com prazo de entrega final até o dia 29/05. 

 A atividade deve ser entregue através da pasta pública do laboratório de informática. 

 O projeto juntamente com os arquivos .CSS, imagens e página mestre está disponível no post desta 
atividade no blog do professor. 

 

 
 

ETAPAS 
 
1 - Você deve criar o banco de dados/tabelas e o acesso a dados para a função de INSERIR para as 
páginas abaixo. 
 

 ENCOMENDA.ASPX 

 CONTATO.ASPX 



 
 

 ANTES DE REALIZAR A INTEGRAÇÃO A DADOS, VOCÊ DEVE ACESSAR O SQL SERVER E CRIAR DUAS 
TABELAS COM OS SEGUINTES CAMPOS: 

  
 CONTATO: 
 

 Nome 
 Email 
 Assunto 
 Mensagem 

 
 ENCOMENDA 
 

 Nome 
 Telefone 
 Endereço 
 Produto 
 Quantidade 
 Forma de pagamento 

 
OBS: A página encomenda deve conter duas DROPDOWNLIST para exibir os produtos e a forma de 
pagamento. Estas duas DROPDOWNLIST devem possuir os seguintes itens: 
 
 PRODUTO 
 

 Picolé de ninho trufado 
 Picolé de ameixa 
 Sorvete de amora 
 Sorvete de chocolate 
 Sorvete de framboesa 
 Sorvete de maracujá 
 Sorvete de morango 

 
FORMA DE PAGAMENTO 
 

 Pagamento com dinheiro 
 Pagamento com cartão de débito 
 Pagamento com cartão de crédito 
 Pagamento com cheque 

 
2 – Crie duas novas páginas a partir da página MODELO.MASTER chamadas: 
 

 relatorio_contato.aspx 

 relatorio_encomenda.aspx 
 
As páginas acima serão utilizadas para exibir os dados de cada página criada anteriormente. 
 
3 - A página de relatório_contato.aspx deve exibir uma GridView os contatos (nome, email, assunto, 
mensagem) enviados através da página: contato.aspx.  
 



 
 

Para exibir os contatos, você deverá utilizar um FILTRO para que apareçam apenas os contatos a partir 
das iniciais de um nome. Para isto, utilize uma TEXTBOX para que o usuário possa informar as iniciais de 
um nome. 
 
Esta GridView deve exibir os dados ordenados pelo nome de forma ASCENDENTE e também com a 
possiblidade de EXCLUIR os contatos enviados. 
 
4 - A página de relatorio_encomenda.aspx deve exibir uma GridView com as encomendas  enviadas 
através da página: encomenda.aspx. 
 
Para exibir as encomendas, você deverá utilizar duas possibilidades de FILTROS:  
 

a) Exibir apenas as encomendas pelo nome do produto (Picolé de ameixa, Sorvete de amora, etc). 
b) Exibir apenas as encomendas pela forma de pagamento (Pagamento com dinheiro, Pagamento 

com cheque, etc) 
 
 
 Para isto, utilize uma DROPDOWNLIST para que o usuário possa escolher o nome do produto e a forma 
de pagamento. 
 
 
A GridView que exibe as encomendas deve mostrar os dados ordenados pelo nome do produto de forma 
ASCENDENTE e também com a possiblidade de EXCLUIR as enviados. Inclua também a PAGINAÇÃO. 
 
 
 
 


