
 

 

 

MATRIZ DA PROVA DE EXAME 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

DISCIPLINA – Programação e Sistemas de Informação  

Módulo 11 – Programação Orientada a Objetos Avançada 

 ÉPOCA Setembro 

 

1. INTRODUÇÃO  

O exame do módulo 11 da disciplina de Programação e Sistemas de Informação, destina-se aos 

formandos que não obtiveram aproveitamento a este módulo. 

Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de exames, a estrutura e 

caraterísticas da prova, os descritores, os critérios gerais de classificação, o material a utilizar e a duração da 

mesma. 

 

2. ESTRUTURA DO PROJETO 

Elaborar um projeto em Visual Basic que permita a gestão de uma clínica veterinária que inclua os 

seguintes elementos:  

- Ficheiro de Animais  com os seguintes campos: 

✓ NomeAnimal 

✓ DataNascimento 

✓ CartãoID 

✓ Nome do Dono 

✓ Morada do dono 

✓ Localidade 

✓ Telefone do dono 

- Ficheiro de consultas com os seguintes campos: 

✓ NomeAnimal 

✓ CartãoID 

✓ DataConsulta 

✓ Tipo de Consulta – (Vacinas – 5 €, Rotina – 12 €, Cirurgia 150€, Tosquia - 10 €, Banho- 6€ ) 

✓ Valorconsulta – este depende do tipo de consulta 

 

o Pretende-se que o programa permita só a entrada de um utilizador com os seguintes dados:  

o login: Admin 

o Password: xpto.2021 

o Caso outro utilizador pretenda aceder ao programa, deve ser dada uma mensagem que o mesmo não 

tem permissões para entrar. 



 

 
 

o Ao entrar no programa, deve mostrado um formulário de entrada com um menu em que se possa aceder 

aos formulários de registo de Animais e Consultas e a opção de sair da aplicação. 

o No formulário de animais devem ser introduzidos os dados do animal e do dono. Este formulário deve 

permitir gravar os dados no ficheiro de animais. Deve também ser possível pesquisar animais por código 

do CartãoID e mostrar os dados no respetivo formulário. 

o No formulário de Consultas devem contar os dados do animal (nome, cartãoID) data de consulta, tipo 

consulta e o valor da consulta. Este formulário deve gravar os dados da consulta no ficheiro das 

consultas. E deve permitir abrir um outro formulário com as consultas que o animal já fez, Estas 

consultas devem estar numa DataGridView. 

- O seu projeto deve ser acompanhado do respetivo relatório, em que devem estar todos os prints dos ecrãs e 

o respetivo código usado no projeto.  

- São fatores de valorização do seu trabalho a estética e a disposição dos elementos do formulário. Pode usar 

imagens, ícones para colocar no seu projeto. 

3. CONTEÚDOS 

• Introdução ao conceito de Exceção; 

• Manipulação de Exceções; 

• Criação de Exceções próprias; 

• Introdução ao conceito de Stream; 

• Derivação de Streams. 

 

4. DESCRITORES E CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

 

• Na aplicação devem constar os seguintes itens: 

 

 

 

 

 

 

 

Material a entregar: 

1- Aplicação em Visual Basic 

2- Relatório explicativo da aplicação (formato .pdf) 

 

5. MATERIAL AUTORIZADO 

---------------------------------------------------------- 

 

6. DURAÇÃO  

O trabalho deverá ser enviado para o email: ae1abrantes@gmail.com até às 16 H  do dia 9 de setembro de 2021. 

Item Cotação 

Utilização das ferramentas do Visual Basic 40 

Aplicação das técnicas de tratamento de erros 40 

Programação da com recursos a Streams  50 

Originalidade, Design/Outros conteúdos técnicos incluídos 50 

Relatório explicativo da aplicação 20 

Total 200 
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