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ALUNO: _________________________________________ 
 

 

ORIENTAÇÕES: 
 

• A atividade deve ser realizada INDIVIDUALMENTE. 

• As aulas do dia 28 e 29 de maio serão usadas para a CONCLUSÃO DESTA ATIVIDADE. 

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

 

 
 

ETAPAS 
 
1 - Você deve inicialmente acessar o SQL SERVER e executar o SCRIPT: script_freeze.sql para criar a base 
de dados/tabelas e também abastecer (INSERIR) o banco de dados com alguns valores. 
 
2 – Após a criação da base de dados/tabelas devemos abrir o projeto no VISUAL STUDIO. O projeto é 
composto de vários arquivos (css, bootstrap, etc).  
 
 



 
 

 

 
 
3 - As páginas (design) já estão construídas, mas você deverá fazer a integração de dados dos seguintes 
formulários: 
 

a) contato.aspx: INSERT 

b) encomenda.aspx: INSERT (Nesta página existem duas dropdownlist que devem ser utilizadas para 

exibir os PRODUTOS e FORMAS DE PAGAMENTO) 

c) forma_pagamento_cadastro.aspx: INSERT 

d) forma_pgamento_buscar.aspx: SELECT (Exibir todas as formas de pagamento com a opção de 

REMOVER e ATUALIZAR) 

e) login: verificar se o usuário/senha é válido e fazer o acesso as páginas administrativas do sistema 

f) produto_buscar.aspx: SELECT (Exibir todas os produtos com a opção de REMOVER e ATUALIZAR) 

g) produto_cadastro.aspx: INSERT 

h) usuario_buscar.aspx: SELECT (Exibir todos os produtos com a opção de REMOVER e ATUALIZAR) 



 
 

i) produto_cadastro.aspx: INSERT 

j) relatório_contato.aspx: SELECT (Exibir todos os contatos com a opção de REMOVER) 

k) relatório_encomenda: SELECT (Adicionar filtros para a busca de encomenda: POR NOME DO 

PRODUTO OU POR FORMA DE PAGAMENTO) 

 
 
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. 
 
 
 


