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LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE 

SOFTWARE | 21179 

Data e hora de realização 

17 de junho de 2021 , às 15h00 de Portugal Continental 

Duração da prova 

90 minutos + 60 minutos de tolerância 

Temática / Tema / Conteúdos 

Matéria teórica do semestre e sua aplicação no projeto 

Objetivos 

• Aferir a compreensão dos temas teóricos estudados 

• Aferir a compreensão da aplicação práticas desses temas no contexto de 

aplicação durante o projeto prático desenvolvido nos e-fólios. 
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Trabalho a desenvolver 

1.ª Parte (4 Valores) 

Código de referência 

Este bloco de código foi extraído e adaptado dos exemplos .NET Core do Microsoft Translator, a 

partir de https://github.com/MicrosoftTranslator/Text-Translation-API-V3-C-Sharp/tree/master/: 

 

static void Main(string[] args) 1 

{ 2 

   // Definir os idiomas de destino. 3 

   string route = "/translate?api-version=3.0&to=de&to=it&to=ja&to=th"; 4 

   // Solicitar o texto a traduzir. 5 

   Console.Write("Escreva a frase que deseja ver traduzida:"); 6 

   // Obter o texto a traduzir. 7 

   string textToTranslate = Console.ReadLine(); 8 

   // Efetuar a tradução e escrever o resultado no ecrã 9 

   TranslateTextRequest(subscriptionKey, endpoint, route, textToTranslate); 10 

   // Dar ao utilizador oportunidade de ver a tradução antes de fechar 11 

   Console.WriteLine("Prima uma tecla para continuar."); 12 

   Console.ReadKey(); 13 

} 14 
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As alíneas seguintes são todas de resposta curta. 

1.  

a) Indique as linhas do código de referência onde há operações de 

input. 

b) Indique as linhas do código de referência onde há operações de 

output. 

Caso tenha tido dúvidas de interpretação do código que lhe afetaram 

a resposta, exponha-as por escrito. 

2. Suponha que queria reescrever o código de referência segundo o 

estilo arquitetónico MVC. Indique como distribuiria pelos 

componentes as tarefas descritas nos comentários desse código.  

Por ex., se considerar que a tarefa “// Obter o texto a 

traduzir.” (linha 7) corresponde ao Controller, escreva “C: 7”, se 

acha que corresponde ao Model, escreva “M: 7”, para indicar que 

corresponde à View, escreva “V: 7”. 

a) Segundo a abordagem de Krasner & Pope (1988). 

b) Segundo a abordagem de Curry & Grace (2008). 

c) Explique as dúvidas ou dilemas com que se debateu para 

responder às alíneas a) e b) e justifique as principais opções que 

tomou ao dar as suas respostas. 

3. Suponha que a linha 10, TranslateTextRequest, não conseguia 

contactar o serviço de tradução. 

a) Imagine que, como consequência disso, o programa 

apresentava no ecrã a tradução do último texto traduzido com 
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êxito, não a tradução do texto atual. Nesta situação específica, 

indique o que é a falta, o erro e a falha. 

b) Imagine agora que colocava um bloco try-catch em redor da 

linha 10, com algum código no catch. Explique se esse 

comportamento indevido do programa se alterava ou não. 

4. Considere que no código original o método Main é um componente 

e o método TranslateTextRequest é outro componente. 

Comparando o código original com as respostas que deu às alíneas 

2a) e 2b), como se alterou a qualidade da coesão? 

2.ª Parte (8 Valores) 

Em duas páginas, escreva um texto reflexivo onde incorpore os 

seguintes temas: 

a) Descrição e discussão do projecto desenvolvido ao longo dos e-

fólios, identificando pontos de relação com os principais aspetos 

teóricos estudados ao longo do semestre 

NOTA: Para cada aspeto teórico, indique-o (por ex., as 

qualidades do desenvolvimento de software, os tipos de 

testes, as arquiteturas de software, etc.) e seja explícito na 

forma como relaciona esse aspeto teórico ao que fez 

efetivamente no seu projeto do semestre. 

b) Análise das abordagens seguidas pela equipa relativamente à 
utilização de interfaces para maior independência de 

componentes, e aspetos que mudaria, em retrospetiva. 

NOTA: Tenha o cuidado de nessa análise referir aspetos de 

comunicação de informações necessárias e desnecessárias 

entre os componentes do estilo arquitetónico MVC e 

problemas concretos com que se deparou no âmbito da API 

com que trabalhou. 
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c) Considere as suas anteriores práticas de programação e 
contraste-as com o paradigma MVC sobre o qual insistimos ao 

longo do semestre. 

NOTA: faça uma introspeção sobre o seu processo de 

aprendizagem em relação a este paradigma específico e reflita 

sobre como poderia ter afetado experiências passadas de 

programação, se já então o dominasse. Pode recorrer a 

experiências académicas (unidades curriculares anteriores) 

ou às da sua prática profissional, se tiver exercido na área. 

Recursos 

KRASNER & POPE (1988) 

 

CURRY & GRACE (2008) 
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APOIOS DE SINTAXE 

throw new ClasseDaExcecao(ParametroDaExcecao); 

catch (ClasseDaExcecao VariavelDaExcecao) { } 
public delegate TipoDevolvido 

NomeDoTipoDeDelegado(Parametro1,Parametro2); 

NomeDoTipoDeDelegado delegado = new 

NomeDoTipoDeDelegado(MetodoAtribuido); 

public event NomeDoTipoDeDelegado NomeDoEvento; 

NomeDoEvento += delegado; 

NomeDoEvento += new NomeDoTipoDeDelegado(MetodoAtribuido); 

Critérios de avaliação e cotação 

1.ª parte: 4 valores, distribuídos da seguinte forma: 

1. a) 0,3 valores 

b) 0,3 valores 

2. a) 0,6 valores 

b) 0,6 valores 

c) 0,2 valores 

3. a)0,5 valores 

b)0,5 valores 

4.  1 valor 

2.ª parte: 8 valores, distribuídos da seguinte forma: 

a) 3 valores 

b) 3 valores 

c) 2 valores 

Total: 12 valores 

Normas a respeitar 

Deve redigir o seu E-fólio Global na Folha de Resolução 

disponibilizada na turma e preencher todos os dados do cabeçalho. 

Se necessitar de anexar ficheiros de código-fonte, compacte a folha 

de resolução e esses ficheiros de código-fonte num único ficheiro .zip. 

Todas as páginas do documento devem ser numeradas. 
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Nomeie o ficheiro com o seu número de estudante, seguido da 

identificação do E-fólio Global, segundo o exemplo apresentado: 

000000efolioGlobal. 

Deve carregar o referido ficheiro para a plataforma no dispositivo 

E-fólio Global até à data-limite e hora-limite de entrega. Evite a 

entrega próximo da hora-limite para se precaver contra eventuais 

problemas. 

O ficheiro a enviar não deve exceder 8 MB. 

Votos de bom trabalho! 

Leonel Morgado 


