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Resumo 

 

O presente relatório insere-se no âmbito do Projeto de Informática da Licenciatura em 

Engenharia Informática da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da 

Guarda realizado em contexto de estágio na empresa Altran Portugal. O trabalho 

desenvolvido centra-se na área de Software Quality Assurance, exercendo o estagiário 

funções como consultor num cliente do domínio público. 

O estágio teve a duração de 280 horas e visou aprofundar e consolidar conhecimentos 

na vertente de Tecnologias da Informação / Testes de Software; adquirir “know how” sobre o 

negócio aplicacional no âmbito dos projetos / área funcional; desenvolver competências 

técnicas necessárias ao desempenho das atividades de testes automatizados e novas 

capacidades de gestão do tempo, com ênfase para a organização e planificação. 

Integrado num projeto de Software Quality Assurance, foram desenvolvidas atividades 

de análise de documentação e requisitos de negócio, desenho de casos de teste, execução de 

testes, funcionais e unitários, e validação de resultados esperados, monitorização de logs para 

identificação / análise de erros, reporte de erros / não conformidades e interação com as 

equipas de desenvolvimento. 

No decorrer do estágio foram também utilizadas diversas ferramentas, tais como, o 

ambiente de programação Eclipse, Oracle SQL Developer para procurar dados nas bases de 

dados, Selenium WebDriver na interação com aplicações web, Bugzilla para reporte de erros e 

+tester para a estruturação dos casos de teste. 

 

Palavras-chave: Software Quality Assurance, Testes automatizados 
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Abstract 

 

This report is part of the framework of the Bachelor of Computer Project in Computer 

Science from the School of Technology and Management of the Polytechnic Institute of 

Guarda performed on stage context in the company Altran Portugal. The work focuses on the 

area of Software Quality Assurance, exercising the trainee functions as a consultant in the 

public domain client. 

The stage had a duration of 280 hours and aimed to deepen and consolidate knowledge 

in aspects of Information Technology / Software Testing; acquire "know-how" on the 

application business under the projects / functional area; develop technical skills required for 

the performance of automated testing activities and new time management skills, with 

emphasis on organization and planning. 

Part of a Software Quality Assurance project, were developed analysis activities of 

documentation and business requirements, test case design, test execution, functional and 

unit, and validation of expected results, monitoring logs for identification / error analysis, 

reporting errors / nonconformance and interaction with the development teams. 

At the stage of the course were also used various tools, such as Eclipse programming 

environment, Oracle SQL Developer to search data in the databases, Selenium WebDriver 

interaction with web applications, Bugzilla for bug reporting and + tester for structuring test 

cases. 

 

Keywords: Software Quality Assurance; Automated testing 
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1. Introdução 

 

O presente relatório tem como propósito descrever e explicar as atividades realizadas 

em contexto de estágio, no âmbito do Projeto de Informática da Licenciatura em Engenharia 

Informática da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico da Guarda. O 

estágio centrou-se na área de Software Quality Assurance, exercendo o estagiário funções 

como consultor num cliente do domínio público. 

Este relatório foi seguido pela orientadora de estágio Professora Doutora Maria Clara 

Silveira, e pelo coordenador de estágio e Team Manager de equipa no cliente, Eng.º António 

Matias. 

O estágio teve a duração de 280 horas e visou aprofundar e consolidar conhecimentos 

na vertente de Tecnologias da Informação / Testes de Software; adquirir “know how” sobre o 

negócio aplicacional no âmbito dos projetos / área funcional em que esteve inserido; 

desenvolver com sucesso competências técnicas necessárias ao desempenho das atividades de 

testes e novas capacidades de gestão de tempo, com ênfase para a organização e planificação. 

 

Integrado num projeto de Software Quality Assurance, foram desenvolvidas as 

seguintes atividades: 

 Análise de documentação e requisitos de negócio; 

 Desenho de Casos de Teste; 

 Execução de testes, funcionais e unitários, e validação de resultados esperados; 

 Monitorização de logs para identificação / análise de erros; 

 Reporte de erros / não conformidades; 

 Interação com as equipas de desenvolvimento e análise. 

 

É sabido que um dos grandes desafios para a Engenharia de Software prende-se no facto 

de as empresas conseguirem acompanhar com sucesso e qualidade a evolução tecnológica das 

aplicações e dar resposta à diversidade de produtos de software que são procurados tendo em 

conta prazos, o esforço e os custos estabelecidos. 
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 Face a esta evolução, cada vez mais o mercado procura produtos de software 

complexos e a Engenharia depara-se com a dificuldade de garantir a qualidade destes 

produtos. 

As empresas têm mostrado cada vez mais preocupação com a qualidade dos produtos de 

software que criam, e como tal, têm criado mecanismos para que a qualidade consiga ser 

planeada, controlada, avaliada e alcançada. O controlo dessa qualidade tem sido um constante 

desafio devido à alta complexidade dos produtos de software e às inúmeras questões 

burocrática, de negócio, humanas, técnicas e políticas. 

 Assim, tendo em vista o desenvolvimento de software de forma ideal, os sistemas de 

software devem para além de fazer corretamente o que o consumidor necessita, devem ainda 

fazê-lo de forma segura, flexível, eficiente, escalável e de fácil manutenção e evolução.  

 É comumente conhecido que a indústria de desenvolvimento de software tenta assegurar 

estas características através de testes manuais, após a conclusão de módulos específicos ou até 

mesmo de software completo. 

A ISO 9126 é uma norma ISO (International Organization for Standardization) que 

estabelece um modelo composto por um conjunto de atributos com o objetivo de padronizar a 

avaliação da qualidade de um produto de Software (ISO, 2016).  

Os atributos qualitativos definidos nessa norma ISO são: a funcionalidade, a 

confiabilidade, a usabilidade, a eficiência, a manutenibilidade e a portabilidade.  

Normalmente avaliar o funcionamento de um software tem por base a comparação com 

outros softwares do mesmo género, versões mais antigas do mesmo produto, normas 

relevantes, expectativas do consumidor, leis aplicáveis, entre outros.  

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo deste estágio consiste em aprofundar e consolidar conhecimentos na vertente 

de Tecnologias de Informação / Testes de Software em projetos de “Software Quality 

Assurance”; adquirir “know how” sobre o negócio aplicacional no âmbito dos projetos / área 

funcional em que estará inserido; desenvolver com sucesso competências técnicas necessárias 

no desempenho das atividades de testes e novas capacidades de gestão de tempos, com ênfase 

para a organização e planificação. 
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No final do estágio, o aluno-estagiário deteve o conhecimento necessário para obter 

aprovação à Certificação ISTQB Certified Tester Foundation Level. Certificação, que é 

reconhecida internacionalmente em testes de Software, tendo o propósito de provar e 

comprovar o conhecimento dos princípios fundamentais e técnicas de teste para quem faz 

desta área carreira.  

 

 

1.2 Grupo Altran 

 

O Grupo Altran é uma multinacional francesa, líder global em consultoria de inovação e 

engenharia alta tecnologia, atuando no mercado dedicado à inovação há mais de 30 anos. 

Integra mais de 24.000 colaboradores e opera em mais de 20 países distribuídos pelos 

continentes europeu, asiático e americano (Altran, 2016). 

Esta multinacional devido à sua notoriedade atua em diversos setores de atividade como 

a Energia e Indústria; Saúde e Indústria Farmacêutica; Automóvel, Infraestrutura e 

Transportes; Serviços Financeiras; Administração Pública, entre outros. 

Por conseguinte, a sua ambição é ser líder mundial na área da inovação e 

desenvolvimento de tecnologia, capaz de fornecer aos clientes as melhores soluções face aos 

desafios e problemas mais complexos em cada sector de atividade, primando pela Inovação, 

Excelência, Dinamismo, Consideração e Responsabilidade. (Altran Group, 2016) 

“ A nossa Paixão é inovação que inspira o progresso”, trata-se da missão do Grupo, 

que passa por ajudar as empresas na criação de soluções inovadoras a nível mundial e no 

desenvolvimento de novos produtos e serviços. (Altran, 2016). 

 

1.2.1 Altran Portugal 

 

O Grupo Altran Portugal está presente no mercado desde 1998, tendo-se consolidado a 

marca Altran em 2009, contando até à data com 1000 colaboradores. 

A sua estrutura assenta na venda de soluções inovadoras, afirmando-se em vários 

setores de atividade como o Financeiro, Telecomunicações, Administração Pública, Indústria, 

 Energy & Life Sciences, Intelligent Systems e Utilities. 
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Com um modelo de negócio diferenciado, a oferta está estruturada em quatro linhas de 

negócio, sendo elas: Intelligent Systems; Information Systems; Lifecycle Experience e 

Mechanical Engineering. (Altran, 2016) 

Em suma, a Altran Portugal é atualmente um dos principais intervenientes na área de 

Consultoria de Inovação e Tecnologia em Portugal. A sua sede localiza-se em Lisboa 

possuindo ainda mais dois polos, no Porto e no Fundão. 

 

1.2.2 Plano Estratégico da Altran 

 

A Altran apresentou em Fevereiro do corrente ano, o seu plano estratégico para 2016-

2020 denominado “ Altran 2020. Ignition”.  

Este plano pretende distribuir valor a todos os stakeholders da empresa e abrir 

horizontes no mercado dos serviços de Engenharia e de Investigação e Desenvolvimento 

(I&D), nos seguintes termos: 

 Aos clientes, através da oferta de soluções inovadoras e do reforço da 

competitividade e presença global do grupo; 

 Aos acionistas da Altran, que serão beneficiados com o acentuado desempenho 

financeiro do grupo; 

 Aos engenheiros da Altran, por meio de uma nova metodologia de trabalho 

promotora de inovação tecnológica (Altran, 2015). 

 

Este ambicioso plano tem como objetivos atingir uma receita de mais de três mil 

milhões de euros e alcançar a melhor rentabilidade do setor, através de quatro motores de 

crescimento fundamentais, a saber: 

 Valor acrescentado: a procura do cliente está a tornar-se simultaneamente 

mais ampla e mais específica. A Altran vai aperfeiçoar os seus modelos de criação de valor 

através de quatro iniciativas: World Class Centers (WCC), consultoria de negócio, inovação 

em produto e desenvolvimento de equipas mais dinâmicas; 

 GlobalShore Industrializado: A Altran tenciona construir o offshore líder 

mundial em serviços de Engenharia e de I&D, ao desenvolver uma cadeia de oferta de 

serviços de engenharia em escala, de um modo industrializado, a um preço competitivo; 

 Expansão global: 

o EUA: investir e crescer acima dos €500 milhões em 2020; 
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o Alemanha: investir e crescer acima dos €400 milhões em 2020; 

o China: alavancar as joint ventures existentes (com foco na indústria 

automóvel); 

o Índia: expandir, a partir de uma base já existente de 1.200 pessoas, para 

sermos o pilar estratégico da Indústria GlobalShore. 

 

 Excelência Operacional como a prioridade de topo: disciplina de vanguarda, 

enfoque na taxa de faturação e otimização de custos. 

 

Em conclusão, a Altran acredita que este plano estratégico define um novo modelo de 

standards para a indústria dos serviços de Engenharia e de I&D, o que irá ajudar os clientes 

globais a atingir os seus objetivos ambiciosos, num ambiente agressivo, mas também mais 

rigoroso e exigente. (Altran, 2016) 

 

1.2.3 A Equipa Quality Software Assurance 

 

No projeto em questão e nos demais, o estagiário foi integrado numa equipa de dois 

elementos: Mauro Araújo e José Magalhães, que são também consultores da Altran no cliente, 

são liderados pela Team Leader Ana Simões pertencente aos quadros do cliente na área de 

testes funcionais.  

No cliente estão a trabalhar me testes de software cerca de quarenta e cinco 

colaboradores pertencentes à Altran juntamente com dez pertencentes ao cliente.  

 

1.3 Estrutura do Relatório 

 

No que toca à sua estrutura, este relatório está dividido em 3 capítulos, sendo cada um 

deles composto por subcapítulos.  

O relatório inicia-se com um resumo, que faz uma pequena abordagem aos objetivos 

propostos, o contexto do Estágio e resultados obtidos. 

No Capítulo 1, “Introdução”, faz-se uma breve introdução, como o nome indica, do 

estágio, os objetivos propostos pela empresa acolhedora, bem como a identificação da mesma 
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- Altran – demonstrando-se a “Missão, Visão e Valores” e respetiva descrição da equipa onde 

foi desenvolvido o Estágio Curricular  

No Capítulo 2 “Enquadramento Teórico” constam todas as matérias e ferramentas 

aprendidas no decorrer do estágio que serviram como base para o sucesso da atividade 

enquanto tester. 

No Capítulo 3 “ Trabalho desenvolvido” relata-se de forma breve, o conceito de Testes 

automatizados e de forma detalhada as atividades desenvolvidas durante o estágio, as 

ferramentas e códigos utilizados e problemas encontrados durante o decurso do mesmo. 

O relatório termina com a opinião sucinta do estagiário sobre as mais-valias do estágio 

realizado. 
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2. Enquadramento Teórico 

 

O presento capítulo tem como objetivo explicar as matérias essenciais aprendidas na 

área de Testes de Software. Pode-se encontrar vários subcapítulos, entre os quais, “A 

Atividade de Tester de Software”; “Terminologias”; “Técnicas de Testes de Software”; 

“Tipos de Teste”; “Modelo de Desenvolvimento em V”; “Perfis dos membros da equipa”; e 

“Ferramentas de Automatização”. 

 

2.1 A Atividade de Tester de Software 

 

Durante o desenvolvimento de um software, a atividade de testar é muito importante e 

ao mesmo tempo crítica. No decurso dos testes do software são utilizados os mais 

variadíssimos métodos, técnicas e ferramentas com o objetivo de impedir que erros sejam 

introduzidos no produto, porém não garante que todos os erros sejam eliminados. Assim, a 

contínua atividade de testar o produto de software é de fundamental importância na 

eliminação de erros ao longo das várias fases do desenvolvimento. 

A realização dos testes de software pode ser efetuada de duas formas: a manual que 

consiste na reprodução por parte de uma pessoa previamente definida ou, a automatizada que 

consiste na automação do processo do teste manual, isto é, são desenvolvidos scripts que 

simulam as tarefas manuais e que são executados automaticamente.  

Importa ressalvar, que ambas as formas possuem as suas vantagens e desvantagens 

como é sabido, contudo, atualmente os testes manuais são considerados a forma menos 

vantajosa devido ao fato de terem grandes problemas em relação ao tempo de execução como 

também o número de vezes que podem ser executados num curto espaço de tempo 

aumentando assim os custos para a empresa. 

Diferentemente, a execução de testes automatizados é uma mais-valia, pois possibilita a 

redução de tempo do ciclo de testes e permite a abrangência dos testes e consequentemente, a 

melhoria da sua qualidade, porque permite que os Testers apliquem o seu esforço noutro tipo 

de testes ou em testes que não possam ser automatizados.  

Na mesma linha de entendimento, o objetivo principal de um teste de software consiste 

em “verificar” se o que foi implementado cumpre todas as especificações e expectativas 
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definidas e esperadas pelo cliente, isto é, verificar se o que foi especificado na fase de 

requisitos está retratado no que foi desenvolvido.  

Neste sentido, quando se verifica se o software implementado cumpre ou não todas as 

especificações e expectativas do cliente está-se, na verdade, a testar o software. 

Importa ainda referir que, um determinado projeto está obrigatoriamente inserido num 

dos quatro ambientes a seguir descritos: ambiente de “Testes” que consiste numa versão 

básica do software que é normalmente disponibilizada a iniciantes pois, qualquer erro 

introduzido é facilmente corrigido, tendo em conta que a aplicação não está ligada a nenhum 

componente específico, seja ele, de impressão, digitalização, envio de emails, etc.; O 

ambiente de “Piloto” que em alguns projetos não existe, sendo semelhante ao ambiente de 

Pré-Produção, mas sem algumas funcionalidades, principalmente de impressão; o ambiente 

de “Pré-Produção” é o ambiente de teste mais próximo da Produção, isto é, mais próximo do 

utilizador final pois, a aplicação já terá que estar munida de todas as funcionalidades 

funcionais para teste e, os dados nas bases de dados são o mais próximo da realidade; Por fim, 

o ambiente de “Produção” consiste na aplicação “na rua”, isto é, quando esta já é utilizada 

pelo utilizador final. 

 

 

2.2 Terminologias  

 

Existem algumas terminologias importantes que fazem parte do universo de testes de 

software. Por mais simples que as palavras possam parecer, em muitos casos elas podem ser 

confundidas devido à ambiguidade de sentidos que podem assumir no quotidiano das pessoas.  

Assim, importa ter em conta as seguintes terminologias: 

 

Erro (error) 

Acão humana que produz um resultado incorreto, como por exemplo, uma ação 

incorreta realizada pelo programador; 

Defeito (defect, bug, fault) 

Um erro produz um defeito no código do programa ou no documento, como por 

exemplo, um comando incorreto; 
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Falha (failure) 

Se o defeito for executado, o sistema pode deixar de fazer o que deveria fazer, causando 

assim uma falha; 

 

Tester  

Responsável por realizar tarefas que vão desde o levantamento de requisitos até à 

execução do teste; 

 

Especificação de requisitos 

Define (tudo) aquilo que o utilizador pretende de um determinado sistema / produto; 

 

2.3 Técnicas de Testes de Software 

 

Nesta secção abordam-se as técnicas White-Box e Black-Box utilizadas nas várias etapas 

de teste. As técnicas de teste podem ser categorizadas em White-box e Black-box. Os testes 

Black-box tratam a aplicação como uma caixa preta, em que não é possível visualizar o 

código da aplicação. Como resultado, todos os testes têm que ser executados através das 

interfaces externas da aplicação, nomeadamente através da interface disponibilizada ao 

utilizador comum. Este tipo de teste é realizado por testers. 

Contrariamente, os testes White-box assumem que o Engenheiro de Testes tem acesso 

direto ao código fonte e, desta forma, é visível o “interior” da “caixa” (por esta razão estes 

testes são denominados, por vezes, como testes glass-box ou testes estruturais) e são 

normalmente executados pelos programadores, durante o chamado período de testes unitários 

ou de unidade (unit testing). 

  O acesso ao código permite desenhar casos de teste para testar caminhos de execução 

específicos, os dados de input podem ser submetidos por interfaces internas ou externas, e os 

resultados dos testes podem ser analisados pela observação dos dados gravados internamente 

pela aplicação (por exemplo, os registos numa base de dados). 
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A figura que se segue demonstra a técnica de teste white-box. 

 

 

 

 

 

Figura 1 –  Técnica de teste white-box  (Instituto da Informática, 2009)  

A técnica de teste white-box tem como características o consumo de mais tempo de 

testes devido a toda a análise de código; permite uma maior exatidão da cobertura do código; 

requer acesso ao código fonte; permite inspeções e revisões ao código; e precisa de mais 

conhecimentos teóricos (Instituto da Informática, 2009). 

Por outro lado, a técnica black-box que é menos efetiva na deteção de problemas; 

apenas considera interfaces; e a curva de aprendizagem é baixa porém com a sua utilização é 

mais fácil de planear e executar testes (Instituto da Informática, 2009). 

 

 

 

 

Figura 2 –  Técnicas de teste black-box  

 

Curiosamente, no cliente, a técnica black-box é a mais utilizada por todos os 

colaboradores, por se tratar de uma técnica de fácil execução e a ideal para quem inicia a 

atividade como tester. 

 

 

  



 

11 

 

2.4 Tipos de Teste 

 

Testes Unitários (Unit Testing) 

Os testes unitários (também conhecidos como testes de componentes, módulos ou 

programas) consistem em testar um pedaço de código “testável”. Em programação, uma 

unidade corresponde a uma função individual ou um caso de uso / funcionalidade que 

possibilita ao programador / tester testar o módulo isoladamente (International Software 

Testing Qualifications Board, 2011). Neste tipo de testes usam-se as técnicas white-box e 

black-box já descritas no ponto anterior. 

 

Teste de Regressão 

Os testes de regressão traduzem-se na repetição de testes a um programa já testado após 

modificações, introdução de novas funcionalidades, ou alteração do seu ambiente, tendo por 

objetivo encontrar defeitos introduzidos como resultado destas mudanças.  

Importa ter em conta que estes defeitos podem ser encontrados no software ou em 

componentes que estejam ligados ao mesmo ou não. 

Normalmente recorre-se aos testes de regressão quando há entrada de uma nova build 

para ser testada. Por outras palavras, sempre que há uma alteração no software é criada uma 

nova build.  

Uma build é a designação dada pelos testers a um software quando este está em fase de 

teste. 

Em suma, os testes de regressão são executados muitas vezes pelo fato de as aplicações 

estarem em constante atualização e geralmente a sua execução é muito demorada devido às 

várias etapas / estados que um processo pode ter (International Software Testing 

Qualifications Board, 2011). 

 

Testes de Integração (Integration Testing) 

Os testes de integração traduzem-se em verificar se as interfaces entre componentes, 

interações entre as diferentes partes do sistema, tais como, o sistema operativo, sistemas de 

memória e hardware e as interfaces entre os sistemas quando integradas apresentam um 
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comportamento correto. Em suma, este teste centra-se na interface do utilizador e na troca de 

informação entre unidades, e não sobre a funcionalidade de cada uma (International Software 

Testing Qualifications Board, 2011). 

 

Testes de Sistema (System Testing) 

Neste tipo de testes são verificados os requisitos específicos do sistema de software, 

sejam eles funcionais (podem ser cálculos, detalhes técnicos, manipulação de dados e 

processamento) ou não funcionais (também conhecidos como requisitos de qualidade que 

estão ligados ao desempenho do sistema, estabilidade, usabilidade, etc) (ISO, 2015). São 

definidos vários cenários de modo a testar toda a globalidade do sistema com o objetivo de 

definir um grau de confiança do software desenvolvido através da contabilização do número 

de erros de detetados. 

 

Teste de Aceitação (Acceptance Testing) 

Os testes de aceitação consistem em testes black-box, que são normalmente executados 

por utilizadores finais e realizados numa plataforma que simule o ambiente operacional final, 

com o propósito de validar a satisfação do cliente no software desenvolvido (International 

Software Testing Qualifications Board, 2011). 

 

Face ao exposto, durante o estágio foram realizados testes unitários e testes de 

regressão, nos termos em que, foram executados vários testes unitários e posteriormente 

selecionados os mais importantes considerando um conjunto de testes de regressão. 

 

2.5 Modelo de Desenvolvimento de Software – Modelo em V 

 

O Modelo de Desenvolvimento em V é um modelo que introduz a criação de testes e 

cenários de teste durante o desenvolvimento de software (Jr., 2012).  
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Ao contrário de outros modelos que só fazem testes no fim do ciclo de 

desenvolvimento, este modelo foca-se em testar durante todo o ciclo, conseguindo assim 

detetar antecipadamente os erros. Por outras palavras, os processos de desenvolvimento e 

teste são definidos, alinhados e executam-se em simultâneo estando assim, assegurada a 

qualidade do software e a importância destes testes (Jr., 2012). 

O modelo em questão é constituído por quatro diferentes níveis de teste, 

nomeadamente, “Testes Unitários”, “Testes de Integração”, “Testes de Sistema” e “Testes de 

Aceitação” correspondendo aos quatros níveis de desenvolvimentos, sendo eles, “ Código”; 

“Arquitetura”; “Análise” e “Requisito”, respetivamente. A explicação sobre os quatro 

níveis de teste consta na secção 2.4 do capítulo 2.  

Relativamente aos quatro níveis de desenvolvimento, na fase “Requisito” ou 

“Especificação de Requisitos” constam as características definidas pelos stakeholders que o 

software ou sistema a desenvolver deverá cumprir de forma a satisfazer os mesmos.  

Na fase “Análise” ou “Análise e Conceção” são identificados os principais componentes 

do sistema - a interface do sistema que agrega as funcionalidades associadas, as respetivas 

relações lógicas e a estrutura de dados que suportam a arquitetura. A fase de Análise permite 

que o software possa ser avaliado antes da se iniciar a programação do mesmo. 

Por sua vez, a “Arquitetura” ou também designada “Detalhe do Conceção” corresponde 

à construção do Modelo Entidade-Relacionamento que com a sua transformação no Modelo 

Relacional irá facilitar a criação das bases de dados com as tabelas e atributos correspondente 

ao sistema; descrição dos casos de uso; e construção de diagramas de estados, classes, 

sequência, componentes, atividades, pacotes, etc. 

Por último, a fase de “Código” ou “Implementação” consiste no desenvolvimento do 

software. Nesta fase, os programadores mais experientes definem os casos de teste, que 

posteriormente serão transformados em scripts de teste necessários, para testar a aplicação.  

Note-se que um script pode executar mais que um caso de teste pois, existem casos de 

teste que para serem executados necessitam antecipadamente da execução de outros casos de 

teste. Por exemplo, não é exequível a pesquisa de um elemento na aplicação sem o prévio 

login na mesma. 

 Na mesma linha de entendimento, a verificação e validação são processos 

independentes que são utilizados em conjunto para verificar se um produto ou sistema cumpre 

os requisitos e as especificações e se são adequados aos seus propósitos. 

A verificação confirma por testes e com provas objetivas que os requisitos especificados 

foram implementados, ou seja, visa garantir que os produtos de uma dada fase implementam 
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na sua totalidade as entradas para aquela fase, e consequentemente responder à pergunta: “O 

produto foi construído corretamente?”. 

A validação confirma por testes e com provas objetivas que o software desenvolvido 

está de acordo com o que o cliente / utilizador pretende, ou seja, tenta responder à pergunta: 

“O produto correto foi construído?”. 

Nestes termos, a imagem que se segue ilustra o Modelo de Desenvolvimento em V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 –  Fases do modelo de desenvolvimento em V (Aparecido, 2014) 

 

O presente modelo de desenvolvimento possui benefícios e contrapontos. No que 

concerne aos benefícios podem-se destacar a simples e fácil usabilidade, a deteção antecipada 

dos defeitos - consequência da atividade de testar antes do desenvolvimento do código - e a 

capacidade do modelo funcionar bem em projetos de pequenas dimensões onde os requisitos 

são facilmente entendidos (Instituto da Informática, 2013).  

Ora, o modelo em análise tem como contraponto, a constante atualização dos 

documentos de requisitos e documentos de teste face a mudanças no sistema (Instituto da 

Informática, 2013). 

No decurso do estágio, o estagiário não teve oportunidade de testar o respetivo modelo 

na sua globalidade mas apenas na fase de “Código” e correspondentes “Testes Unitários” 

concordando com os benefícios apresentados. 
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2.6 Perfis dos Membros da Equipa 

 

Na entidade/cliente onde foi realizado o estágio curricular, a delegação e divisão de 

responsabilidades na equipa é fulcral. 

Assim, na equipa de testes existem três tipos de perfis de colaboradores nos projetos 

porém, estas nomenclaturas não são observadas no quotidiano da empresa, sendo eles: 

 Test Team Leader; 

 Senior Test Engineer; 

 Test Engineer. 

Importa salientar que, são pessoas com profundo conhecimento da área de negócio e 

responsáveis por assegurar que as aplicações passem à produção com o menor número de 

erros possível. 

 O Test Team Leader tem como responsabilidades principais, as seguintes: 

 Planear e criar o Plano de Testes;  

 Definir a estratégia de testes com base na importância e impacto de cada requisito;  

 Acompanhar e validar os casos de teste;  

 Definir o (s) ambiente (s) para a execução dos testes;  

 Moderar as situações críticas do projeto envolvendo os stackholders necessários;  

 Acompanhar o cliente na sua fase de aceitação final;  

 Formar e integrar novos colaboradores; e,  

 Delegar o Senior Test Engineer e o Test Engineer. 

 

O Senior Test Engineer tem as responsabilidades seguintes: 

 Desenhar e analisar cenários de testes com base no Plano de Testes e nos 

requisitos;  

 Participar em preview das novas funcionalidades com vista à aceitação/rejeição;  

 Formar e integrar novos colaboradores;  

 Delegar o Test Engineer. 
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Por fim, e não menos importante, ao Test Engineer, sendo este o perfil onde me 

enquadro, tem como responsabilidades: 

 O registo e acompanhamento das não conformidades detetadas na ferramenta de 

gestão de incidentes;  

      Participar na execução de testes das diversas aplicações da sua área de negócio; 

      Apoiar a produção de relatórios informativos;  

      Formar e integrar novos colaboradores. 

 

2.7 Ferramentas de Automatização 

 

Nesta secção aborda-se a importância da automação de teste de software com recurso a 

ferramentas.  

A automação de testes, por definição, consiste na utilização de um software externo, isto 

é, que não faça parte do software que está a ser testado, de modo a controlar a execução dos 

testes e verificar se os resultados obtidos são iguais aos resultados esperados. Através da 

utilização deste software externo torna-se possível automatizar algumas tarefas de teste 

repetitivas, porém necessárias, que fazem parte, por exemplo de uma “bateria de testes de 

regressão”, isto é, os testes mais importantes do sistema que são necessários testar e podem 

ser muito trabalhosos, e consequentemente custosos tendo em conta que “ tempo é dinheiro”. 

Apresentam-se duas ferramentas importantes na atividade de testar e das quais o 

estagiário adquiriu bastante conhecimento, sendo elas: o JUnit e o Selenium WebDriver.  

No atual mercado, estas ferramentas são essenciais na execução de testes automatizados 

em aplicações web por se tratarem de ferramentas open-source e abrangerem um vasto leque 

de funções. Os testes realizados denominam-se “testes funcionais”.  

Estas duas ferramentas têm papéis totalmente distintos, porém complementam-se, 

passa-se a explicar: 

O papel do JUnit está ligado á estruturação dos casos de teste, verificação de outputs, 

isto é, comparam valores esperados com valores obtidos e assim os testers são informados se 

o teste passou ou falhou. 
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Por sua vez, o papel de Selenium WebDriver passa por ações no browser (no estágio 

utilizou-se o browser Mozilla Firefox), isto é, a ferramenta ficará responsável por automatizar 

entrada de dados no browser, executar ações de click, imprimir formulários, etc. 

 

2.7.1 JUnit 

 

O JUnit é uma framework open-source criada com o objetivo de suporte à criação e 

manutenção de testes unitários automatizados na linguagem de programação Java.  

Devido ao fato de ser uma ferramenta muito versátil, muitos testers aprofundaram 

conhecimentos e passaram a usá-la em conjunto com muitas outras ferramentas criando assim 

testes funcionais automatizados muito mais robustos. 

Neste estágio para automatizar foi utilizado o ambiente de programação Eclipse que é 

um IDE (Integrated Development Environment) para desenvolvimento Java, porém suporta 

também outras linguagens de programação a partir de plugins como C/C++, PHP, Python e 

plataforma Android. 

De forma a proporcionar um ambiente em perfeitas condições para o tester começar a 

programar houve a necessidade de adicionar a biblioteca Junit.jar ao projeto com o propósito 

de o ambiente de programação Eclipe conhecer os métodos / funções da ferramenta JUnit. 

 

Arquitetura do JUnit 

 

Figura 4 –  Arquitetura do JUnit  (Jorge, 2013)  

 



 

18 

 

A API (Application Programming Interface) do JUnit é constituída por uma principal 

classe Test que contém um método runTest responsável por executar os testes unitários. Duas 

outras classes herdam da classe Test, sendo elas, “TestCase” e “TestSuite”.  

A classe TestCase testa um caso de teste específico, isto é, testar um caso de uso, 

enquanto a classe TesteSuite testa vários TestCases.  

Imagine-se as seguintes três TestCases:  

 Efetuar Login  

o O utilizador insere as suas credenciais para aceder à aplicação. 

 Registar Processo  

o Operação realizada na aplicação que regista um novo processo. 

 Efetuar Logout 

o O utilizador termina a sua sessão na aplicação. 

 

Executa-se estes três TestCases como sendo um só teste, agrupando-os, criando uma 

TestSuite. À TestSuite atribuímos o nome “Registar Processo com Login e Logout” e 

adiciona-se à mesma o código dos três TestCase. Por consequência, quando se invoca a 

TestSuite, o programa vai executar estas três operações 

Importa referir que a TestCase possui ainda as funções setUp e tearDown. A função 

setUp() é utilizada para sinalizar o inicio do processo de teste, enquanto que a função 

tearDown() sinaliza o fim do processo de teste, desfazendo o que o setUp() identificou. 
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2.7.2 Selenium WebDriver 

 

A API Selenium WebDriver é uma ferramenta open-source de testes de software que 

tem como principal objetivo automatizar ações no navegador, tais como, submits de relatórios, 

seleções em menus drop-down lists, escrever em campos de texto, limpar dados em campos, 

etc.  

Esta ferramenta utiliza várias linguagens de programação para a codificação dos casos 

de teste, como por exemplo Python, Ruby, C#, PHP e Java. Suporta ainda muitos browsers, 

entre os quais, Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, etc. 

A submissão de relatórios na aplicação web processa-se através da ação de clicar sobre 

um botão, designadamente, “Emitir Relatório”, que se encontra explicada na Secção 3.3 do 

Capítulo 3 bem como a “seleção de menus drop-down lists”, “escrever em campos de texto” e 

“limpar dados em campos”. 
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3. Trabalho Desenvolvido 

 

Neste Capítulo explica-se o trabalho desenvolvido ao longo do estágio onde é 

apresentada a interface da aplicação, o código desenvolvido, os tipos de testes realizados e a 

utilização das ferramentas. O estágio decorreu num cliente do domínio público onde o 

estagiário exerceu funções de tester, na vertente de automatização de páginas web.  

 

3.1 Metodologia do Processo de Testes do Cliente 

 

Nos testes às diversas aplicações / projetos no cliente, pode dizer-se que, todas seguem 

uma metodologia de teste específica. A mesma inicia-se com o “Planeamento dos Testes” que 

consiste em identificar os princípios gerais a adotar durante a execução dos testes, tais como, 

estar atento à ocorrência de exceções; verificar a ocupação dos recursos da máquina (CPU, 

memória); e validar as atualizações da Base de Dados. Consiste também definir prazos de 

entrega; alocar recursos; identificar para cada requisito o tipo de teste a realizar; e avaliar os 

riscos com o objetivo de definir prioridades e planos de convergência.  

Segue-se o “Desenho dos Casos de Teste” que consiste em para cada cenário do Caso 

de Uso (normal, alternativo, alternativo do alternativo) identificar as condições a testar e 

definir todos os casos de teste que correspondam ao fluxo principal. Este fluxo pode incluir 

um fluxo específico dentro das regras de negócio e outros casos de uso incluídos / 

subentendidos. Podem-se adicionar mais casos de teste de modo a testar as regras de negócio 

mais complexas bem como testar situações não previstas (casos de teste negativos). De notar 

que um caso de teste estrutura-se por ID do teste; Descrição; Fluxo; Resultado esperado; e 

Indicador Sucesso / Insucesso. 

Depois da “Receção de Build” pode-se encontrar o “Deployment / Configuração 

Ambientes” que, em linhas gerais, corresponde na alocação da aplicação no Cliente / Servidor 

e atualização dos componentes associados. 

A fase de “Implementação dos Testes” consiste em elaborar scripts ou PL/SQL para a 

obtenção de dados de teste e definir os Procedimentos de Teste. 

A “Execução Casos de Teste” consiste, como o próprio nome indica, na execução dos 

casos de teste bem como na verificação de resultados (se o teste “Passou” ou “Falhou”). Este 

resultado é visível através da resposta do Eclipse, que mostra um retângulo verde no caso do 
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teste ter passado e vermelho se existiu algum erro; e na visualização do teste em execução. Se 

for detetada alguma não conformidade, a mesma é registada no Bugzilla. Se existirem não 

conformidades impeditivas da entrada em produção é necessário a entrega de uma nova build 

corretiva. 

Relativamente à fase “Acreditação / Rejeição Builds”, uma build deverá ser acreditada 

quando não existirem não conformidades críticas e/ou urgentes registadas. Após a conclusão 

dos testes à aplicação, a acreditação / rejeição é materializada através do envio de um email 

para todos os elementos que trabalham no cliente. 

Na figura 5 tem-se o exemplo do template dos emails de acreditação da build com os 

campos a serem preenchidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 –  Template  dos emails  de acreditação de uma build  (Instituto da Informática, 2013)  

 

 

Na “Passagem a Pré-Produção” verifica-se as dependências entre Cliente e Servidor; 

verifica-se e entrega-se alterações de Bases de Dados; altera-se configurações entre o Cliente 

e Servido; e criam-se pacotes de binários, documentação, configurações, scripts de base de 

dados, etc. 
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Os testes em pré-produção assumem uma relevância especial pois representam a 

derradeira revisão do software. Os objetivos a alcançar com estes testes são: verificar que a 

versão aplicacional enviada para pré-produção funciona corretamente com as configurações 

de hardware / software do ambiente. Uma vez que pré-produção é uma réplica de produção, 

garante-se, desta forma, que a aplicação pode ser instalada e configurada em produção. Para 

este efeito são realizados testes nas máquinas designadas por estação padrão que simulam um 

posto de atendimento; e assegurar que os fluxos principais das operações mais importante 

funcionam corretamente aumentando, assim, a confiança no correto funcionamento da 

aplicação em produção, isto é, os testes de regressão do Projeto / Aplicação. 

A última fase do Processo de Teste consiste na elaboração de um Relatório de Testes 

que contém as secções: Universo de testes realizados; Resumo de resultados, 

Constrangimentos; Resumo das atividades e Avaliação. Na secção de “Avaliação”, apresenta-

se, para cada requisito, uma estimativa para o grau de confiança alcançado pelos testes 

(objetivo dos testes). Pretende-se, como nível a alcançar, um grau de confiança superior ou 

igual a 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

24 

 

 

Na figura 6 exibem-se todas as fases do processo de teste explicadas até ao momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 –  Fases do processo de teste  do Cliente (Insti tuto da Informática, 2013)  

 

Para concluir, informo que a taxa de erro nas aplicações testadas foram tipicamente baixas 

devido ao facto das aplicações estarem atualmente em manutenção e não em atualização / 

melhoramento. 
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3.2 O Projeto 

 

O Projeto A foi dos projetos mais ambiciosos pela novidade das aplicações e pelas 

respetivas ferramentas utilizadas, e ainda pelo tempo dedicado e abrangência de testes 

executados. 

O projeto encontra-se inserido no ambiente de testes, visto ser um dos ambientes mais 

básico e ideal para quem inicia um projeto.  

As figuras que se seguem ilustram a Página Inicial (Figura 5) e o Menu do Projeto A 

(Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 –  Página inicial do projeto A 
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A figura seguinte ilustra o Menu do Projeto A. Neste projeto, os testes realizados 

incidiram nas funcionalidades “Gestão de Processos”, “Transferências”, “Relatórios”, 

“Alertas” e “Gestão de Comissões”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 –  Menu do projeto A 

 

Quando é criado um processo este adquire um estado inicial, designadamente, “Em 

Análise Preliminar” que possui as seguintes funcionalidades: “Arquivar Processo”; 

“Materializar”; “Emitir Ofícios”; “Gerir Sinalizações”; “Gerir Elementos”; “Gerir Outros 
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Elementos Relevantes”; “Gerir Coordenadores de Caso”; “Gerir Consentimento”; “Gerir 

Diligências”; “Gerir Documentos Associados”; “Gerir Documentos Emitidos”; “Histórico de 

Transferências”; e “Histórico de Procedimentos”.  

Face aos dados inseridos no decorrer do processo, este irá progredir de estado 

adquirindo outras funcionalidades, entre as quais, “Gerir Caracterização Individual”; “Gerir 

Caracterização Familiar”; “Gerir Intervenções Anteriores”; “Gerir Fatores de Proteção 

Diagnóstica”; “Gerir Medidas Aplicadas”; e “Parecer de Avaliação Diagnóstica”. Este 

separador “Trabalhar processo” de que fazem parte integrante as funcionalidades acima 

descritas ocupa cerca de noventa e cinco por cento (95%) dos testes realizados. 

A documentação facultada, pelos elementos que compõem a equipa – referimo-nos ao “ 

Manual do Utilizador” e às “Regras de Negócio”- foram imprescindíveis para conhecer e 

perceber toda a lógica da aplicação web.  

No que se refere ao “Manual de Utilizador” este informa sobre a composição dos casos 

de uso da aplicação bem como expõe através de interfaces o caminho principal do sistema 

enquanto toda a lógica e cálculos que se encontra por detrás das mesmas interfaces podem ser 

verificadas no manual das “Regras de Negócio”. 

O estagiário teve uma breve formação sobre as duas ferramentas enunciadas 

anteriormente, por um elemento de outra equipa com um projeto distinto, possibilitando ao 

estagiário as condições necessárias para iniciar a atividade a que se propôs. 

Face ao descrito, o estagiário encontra-se capacitado para automatizar, mas surge a 

questão: “ O que é essencial testar a cada build?” 

Esta questão é facilmente respondida com as baterias de testes de regressão.  

Estas baterias de testes de regressão traduzem-se na seleção de casos de uso/ 

funcionalidades essenciais, isto é, das quais o tester não pode abdicar para o bom 

funcionamento da aplicação.  

Passa-se a explicar: Sempre que exista uma nova modificação ou melhoramento na 

build, o tester deve garantir que os casos de uso definidos anteriormente na bateria de testes 

de regressão dessa aplicação estão a funcionar corretamente. 

Na verdade, a bateria de testes de regressão, ao ser uma sequência de testes essenciais 

do sistema, só é funcional com a sua automatização. 

Posto isto, chegamos à conclusão que estas baterias são de extrema importância na 

atividade de testar, pois, ao economizar o tempo do estagiário permitiu rentabilizá-lo ao testar 

novas builds ou debruçar-se sobre outros projetos a que lhe estão adstritos. 
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Reforça-se essa importância referindo que as mesmas têm que estar sujeitas á 

concordância dos membros da equipa e posterior aprovação pelo(a) Team Manager e Gestor 

de Projeto. 

A imagem que se segue ilustra o procedimento para o teste de regressão ao caso de uso 

“Abrir Processo” da bateria de testes de regressão no projeto A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 –  Procedimento da regressão “Abrir Processo”  

 

Para a planificação do presente teste na bateria de testes tem que constar o “Nome do 

Teste”; o “Caso de Uso” associado; o “Procedimento”; os “Pré-Requisitos”; e a “Descrição do 

Teste”. 

O procedimento consiste na identificação da sequência lógica da interface com o 

objetivo de mostrar ao tester o caminho a seguir para a concretização do teste. 

Na figura 7 é possível observar o procedimento na aplicação para a criação de um novo 

processo. O procedimento inicia-se com o acesso ao menu “Gestão de Processos” (ver figura 

3 da Secção 3.1 do Capítulo 3) onde consta o submenu “Abrir um novo processo” com quatro 

separadores que permitem a inclusão de dados para identificação do novo processo sendo eles 

“Processo”; “Sinalização”; “Participante”; e “Indivíduo”. 
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Após a introdução de todos os dados necessários é selecionado o botão “Confirmar” e 

consequentemente é enviada para o ecrã uma mensagem de abertura do processo e respetivo 

número. 

No seguimento do exposto, a figura que se segue trata dos Pré-Requisitos da 

funcionalidade “Abrir Processo” da bateria de testes de regressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 –  Pré-Requisitos da regressão “Abrir Processo”  

 

Os Pré-Requisitos determinam as ações antecedentes à execução do teste bem como na 

identificação de todos os campos obrigatórios sujeitos a preenchimento. 

De acordo com a figura 8, a primeira ação a executar é o login. Ação necessária e 

obrigatória para todos os casos de teste. Seguem-se os campos obrigatórios em cada separador 

que o tester terá de preencher no desenvolvimento do código, entre os quais, “Data Abertura” 

referente ao Processo; “Data Sinalização”; “Recepcionada”; “Sinalizado Por”; “Modalidade 

Contacto”; “Situação Sinalizada”; “Situação Atribuída a” referentes à Sinalização; 

“Sinalização Anónima”; “Nome Participante ou Instituição Participante” referentes ao 

Participante; “Nome”; “Inf. Data Nascimento”; “Informação Idade”; “Sexo”; “Informação de 

Morada”; “Data Nascimento”; “Idade”; “Artéria e Localidade” referentes ao Indivíduo. 
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Assim, a realização de planificações dos testes de regressão fazendo referência ao 

“Procedimento” e aos “Pré-Requisitos” são deveras uma mais-valia para o tester perceber 

todas as etapas a desenvolver dentro de cada teste e assim proceder a uma melhor estruturação 

do código e maximizar a gestão do seu tempo. 

 

 

3.3 Apresentação do JUnit 

 

Neste subcapítulo mostra-se passo a passo a criação de uma classe JUnit Test Case, 

através da ferramenta JUnit, no ambiente de programação Eclipse com o propósito de 

demonstrar os métodos básicos gerados automaticamente. Esta ferramenta foi utilizada ao 

longo de todo o estágio.  

A figura que se segue ilustra, o primeiro passo para a criação de um novo projeto 

denominado “RELATORIO”. 

 

 

 

 

Figura 11 –  Criação de um novo projeto Java 

 

No segundo passo, deve ser adicionada ao projeto a biblioteca Junit.jar. Para tal, clica-

se com o lado direito do rato em cima do projeto “RELATORIO” e seleciona-se o separador 

“Properties” / “Propriedades” e em seguida, “Java Build Path” com o botão “Add External 

JARs…” e assim seleciona-se a biblioteca Junit.jar. 
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Verifica-se na imagem que se segue que a biblioteca foi carregada com sucesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 –  Verificação de biblioteca carregada com sucesso  

 

O terceiro passo consiste em criar a classe principal do JUnit, denominada, “JUnit Test 

Case”, que está associado a um caso de teste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 –  Criação no projeto a classe principal “JUnit  Test Case”  

 

Para a criação clica-se no lado direito do rato sobre a pasta do projeto, abrimos o 

separador “New” / “Novo” e selecionamos a opção “JUnit Test Case” como pode ser 

verificado na figura 11. 
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Nota que durante o estágio associou-se a uma JUnit Test Case mais que um caso de 

teste, de forma a interpretar cada JUnit Test Case como uma TestSuite a colocar na 

ferramenta TestAut. 

No quarto passo, insere-se o nome desejado para a classe JUnit Test Case e seleciona-

se as opções como demonstra a seguinte figura. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 –  Seleção das opções na criação da classe “JUnit Test Case”  

No quinto e último passo, obtemos a classe principal com os métodos básicos do JUnit 

como pode ser verificado na seguinte imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 –  Estrutura da classe “JUnit Test Case”  
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Através da sequência de passos descritos e da figura 13 é possível observar a estrutura 

de código da classe “JUnit Test Case” bem como das suas instâncias implícitas, 

nomeadamente, @After, @Test e @Before. 

 

3.4 Estrutura de Código Utilizada 

 

No cliente onde foi realizado o estágio existe uma estrutura de código definida para 

quem programa testes automatizados. Esta estrutura é utilizada por todos os testers, pois nela 

constam todos os elementos necessários para a identificação do código, isto é, a declaração 

dos autores do código, o nome do projeto, a versão da build atual, o ambiente de execução, 

etc, de modo a ser visível e percetível a todos. 

A sua estrutura inicia-se pela identificação do código com a resposta às perguntas: 

Autor (es); Projeto; Versão mínima; Build atual; Libs (S/N); Parâmetros (estat. (e) v query 

(q)); Ambiente; Aplicação; e Descrição como se pode verificar na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 –  Identificação do código  

 

Seguindo a identificação do código, passamos pela zona de imports. Os imports são 

muito importantes para um programa, pois é através deles que se tem acesso às variadas 

funções de cada ferramenta.  
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É de notar que, por exemplo, quando se adiciona a biblioteca JUnit.jar ao projeto não 

estamos a adicionar as suas funções, simplesmente está a define-se a ferramenta.   

Depois do import criado, o programa é capaz de conhecer as funções da ferramenta em 

causa. Em sentido hipotético, quando se adiciona ao projeto o ficheiro com formato jar “só se 

tem a biblioteca”. Quando se adiciona o import “tem-se os livros”, onde estes são adicionados 

manualmente através de códigos. 

Na figura que se segue podem ser observados alguns dos imports utilizados no decorrer 

do estágio. 

 

 

 

 

 

Figura 17 –  Imports  utilizados 

 

Depois de adicionar todos os imports necessários, é iniciada a classe principal “JUnit 

Test Case” que suportará toda a estrutura do JUnit. 

A classe principal “JUnit Test Case” que se encontra no código (ver Anexo A) é 

denominada “test” através da passagem “public class test {” onde a nomenclatura “public” 

define que esta classe pode ser acedida através de outras classes. 

Esta é iniciada com a declaração das variáveis globais que consistem em variáveis que 

só são alteradas quando o teste termina, e que podem ser usadas por várias funções. Ao 

contrário tem-se as variáveis locais que são criadas dentro de funções específicas e não podem 

ser usadas por outras funções.  

Na mesma linha de entendimento e verificando o código abaixo descrito (ver Anexo A) 

verifica-se a criação de três variáveis globais, denominadas, “driver”; “baseUrl”; e 

“verificationErrors” pertencentes às seguintes passagens de código “private WebDriver 

driver;”; “private String baseUrl;”; e “private StringBuffer verificationErrors = new 

StringBuffer();”, respetivamente. 
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Na figura seguinte verifica-se a iniciação da classe “JUnit Test Case” e a declaração das 

variáveis globais. 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 –  Identificação e declaração das variáveis globais na clas se “JUnit Test Case”  

 

A nomenclatura “private” demonstra a criação da variável global. Assim, conclui-se que 

as três variáveis criadas são consideradas variáveis globais. 

A primeira variável com a nomenclatura “WebDriver driver”, pode ser interpretado 

como sendo o browser que posteriormente irá ser configurado. O objetivo da criação da 

segunda variável é tomar o valor do URL (Uniform Resource Locator) da página que vai ser 

automatizada.  

Por fim, a variável “verificationErrors” contém a informação sobre os erros na execução 

de código a enviar para o utilizador através da consola do Eclipse.  

Terminada a declaração das variáveis globais, inicia-se a instância @Before que 

contém toda a informação relativa à configuração do browser a ser utilizada no teste. 

Importa ressalvar que, para aceder à página de teste sem limitações foi necessária a 

criação de um perfil específico no Mozilla Firefox de modo a passar no proxy do browser sem 

qualquer bloqueio. Para a criação do perfil pressiona-se as teclas WIN+R no teclado. Após 

aberta a caixa de diálogo Executar (figura 17) digita-se o comando “firefox.exe -P” e cria-se o 

perfil “PFTA” que irá ser configurado no browser. 
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Figura 19 –  Caixa de diálogo executar  

Em seguida é mostrado o utilizador criado para o Firefox através da caixa de dialogo 

Executar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 –  Perfil “PFTA” criado para o firefox  

A instância @Before inicia-se com a declaração de uma variável denominada “dc” 

através do comando “DesiredCapabilities dc = DesiredCapabilities.firefox();” que vai 

permitir a atribuição do perfil criado ao browser e a introdução da capacidade “marionette” ao 

programa.  

A sequência de comandos: “ProfilesIni profile = new ProfilesIni();”; “FirefoxProfile 

myprofile = profile.getProfile(“PFTA”);”; e “dc.setCapability(FirefoxDriver.PROFILE, 
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myprofile);” permitem a atribuição do perfil “PFTA” (Perfil Testes Automáticos) à instância 

do Firefox utilizada no teste. 

Na mesma linha de entendimento, o comando “dc.setCapability(“marionette”, true);” 

irá permitir a introdução da capacidade “marionette” ao Firefox que sofreu atualização 

perdendo a funcionalidade de se reproduzir. O comando “driver = new FirefoxDriver(dc)” 

serve para definir o Mozilla Firefox como o browser a ser utilizado no teste. 

Para finalizar atribui-se o URL da página a automatizar na variável baseUrl através do 

comando “baseUrl = Testautlib.getParam(“URL”, “”);” e define-se o tempo de espera 

máximo que o browser terá que esperar por cada elemento através do comando 

“driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);”.  

Para o exemplo anterior o browser espera 10 segundos. Caso não encontre o elemento 

durante o tempo definido o browser fechar-se-á e em seguida emitirá a mensagem de erro na 

consola do Eclipse. 

Na figura abaixo pode ser verificada a sequência de códigos para a situação descrita. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21 –  Instância @Before com a atribuição do perfil e introdução da “Marionette”  

 

Posterior à instância @Before inicia-se a intância @Test que é responsável pela 

execução de código. Nesta instância o tester passa grande parte do seu tempo a estruturar a 

sequência de teste e programar casos de teste.  
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No início do estágio, o estagiário foi informado da existência de um método eficaz para 

simplificar a estruturação do código. Este método consistia na criação de uma função para 

testar cada caso de uso em que, a função é chamada na instância @Test e o seu código estará 

posterior e fora da mesma instância. 

Para melhor entendimento do descrito anteriormente seguem-se dois exemplos práticos:  

 Para testar se o login funciona corretamente cria-se o chamamento da função, 

denominada, por exemplo, “Efetuar_Login()” dentro da instância @Test e posteriormente, 

fora da mesma instância, cria-se a função propriamente dita com todo o código associado;  

 No caso de querer testar se o registo de um novo elemento no processo é 

realizado com sucesso, o processo de criação é executado com os passos anteriormente 

descritos. O chamamento da função “Registar_Elemento()” realiza-se dentro da instância e, 

posterior a ela, cria-se a sua respetiva função com o código. 

A instância @Test inicia-se com a declaração da sua classe principal, denominada, 

“testFunction” através da passagem de código “public void testFunction() throws 

Exception { ”.  

A nomenclatura “void” demonstra que a classe é executável, isto é, permite a 

reprodução do código no browser enquanto através da passagem “throws Exception” tem-se a 

mensagem de erro de exceções que ocorram durante a execução do teste. 

A função try / catch toma a sua posição logo depois da criação da classe e termina no 

fim da classe e, tem como objetivo, verificar e exibir a mensagem de erro apropriada caso 

haja problema na abertura da página. Esta função irá receber todo o código necessário para 

realizar o teste de forma correta. Inicialmente a função abre o browser Firefox definido 

anteriormente na variável “driver” e pesquisa através da função “get” o URL da página a 

automatizar definido na variável “baseUrl” através da passagem de código 

“driver.get(baseUrl);”.  

Segue-se a maximização do browser através do código 

“driver.manage().window().maximize();” e seguidamente todo o chamamento das funções a 

testar. 

 

 

 



 

39 

 

 

 

A figura que se segue ilustra a estrutura básica da instância @Test utilizada no decorrer 

do estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 22 –  Instância @Test  com a estrutura da função try  /  catch   

Por fim surge a instância @After que tem como objetivo realizar todas as ações 

posteriores à execução do teste. 

Normalmente, dentro desta instância tem-se a função “tearDown()” que é pública 

(“public”) permitindo que a função seja chamada por outras funções e executável (“void”) 

gerando a sua reprodução. 
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Na figura que se segue pode ser verificado o fim do teste através do fecho do browser 

através da passagem de código “driver.quit();” e a utilização da condição “if” na verificação 

da existência de erros associados ao programa. 

 

 

 

 

Figura 23 - Instância @After com o fecho do browser  e a verificação de erros  

 

3.4.1 Apresentação dos Códigos mais Utilizados 

 

Os códigos utilizados ao longo da programação dos casos de teste são variadíssimos, 

existindo excertos de código que se repetem muitas vezes como consequência do constante 

preenchimento de campos; seleções em drop-down lists e botões; a própria seleção de texto na 

página que tem subjacente uma hiperligação que direciona o utilizador para outra página; e 

seleção de elementos nas tabelas.  

Segue-se a explicação de alguns dos excertos de código utilizados. 

 

 

Caixa de texto (text field) 

Caixas de texto são zonas normalmente de forma retangular que têm o objetivo de input 

de dados na aplicação. Mostra-se um exemplo na figura seguinte que ilustra a página para 

Efetua Login na aplicação web do Projeto A. 

 

 

Figura 24 –  Campos a preencher na aplicação para e fetuar a ação de login 

 



 

41 

 

Para o preenchimento do campo acima visualizado seguem-se normalmente dois passos. 

O primeiro passo é responsável por limpar o histórico guardado no campo através do método 

“clear”, como demonstra a passagem seguinte 

“driver.findElement(By.id(“_id20:txtCodigoUtilizador”)).clear();”.  

Por sua vez, o segundo passo traduz-se por enviar dados para o campo através do 

método “sendKeys”. A estrutura do método pode ser verificada através da seguinte passagem 

de código 

“driver.findElement(By.id(“_id20:txtCodigoUtilizador”)).sendKeys(“CodigoUtilizador”

);” onde “_id20:txtCodigoUtilizador” corresponde ao nome do campo.  

Este pode ser verificado clicando sobre o campo com o lado direito do rato e 

selecionando a opção “Inspecionar”/ “Inspecionar elemento”. 

O código utilizado para o preenchimento das duas caixas de texto pode ser analisado na 

figura seguinte. 

 

 

Figura 25 –  Código necessário para o preenchimento das duas caixas de texto  

 

Drop-down lists 

As drop-down lists são caixas de texto com um menu subjacente permitindo ao 

utilizador selecionar um dos valores disponibilizados permitindo assim a injeção de dados na 

aplicação. A figura seguinte ilustra um exemplo de um drop-down list retirado da aplicação 

web do Projeto A. 

 

 

 

 

Figura 26 –  Exemplo de drop-down list  
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O preenchimento do campo da figura 24 é conseguido através da seleção do valor na 

lista disponibilizada. Para tal, necessitamos de saber qual o nome do campo que será 

preenchido e o valor da lista.  

Como anteriormente foi referido, o nome do campo é facilmente descoberto através da 

seleção do campo com o lado direito do rato e encolhendo a opção “Inspecionar” / 

“Inspecionar elemento”. Por conseguinte, a seleção do valor da lista é conseguida através do 

método “selectByVisibleText”.  

O método tem a seguinte estrutura “new 

Select(driver.findElement(By.id(“mainForm:cdQuantidade”))).selectByVisibleText(“1”)

;”. Em que, “new Select” executa uma ação de seleção sobre o campo com o objetivo de abrir 

a lista de valores; “driver.findElement” significa a procurar um elemento na página; 

“mainForm:cdQuantidade” representa o nome do campo que irá receber o valor selecionado; 

“selectByVisibleText(“1”)” consiste na seleção do valor “1”. 

A figura seguinte mostra o código focado anteriormente bem como outras duas 

possíveis escolhas, no caso, se fosse escolhido o valor “2” ou o valor “3”. 

 

 

Figura 27 –  Código para a seleção do valor “1”, “2” e “3” da lista  

 

Seleção de palavras com hiperligação subjacente 

A seleção de palavras com hiperligação são palavras que existem na página web que nos 

remetem para outras páginas. Durante o estágio, a seleção destas palavras verificou-se 

bastantes vezes através da seleção de menus e submenus e em ações de login e logout. 

Nas figuras que se seguem é possível verificar a utilização destas palavras de forma a 

direcionar o utilizador para a página de “Inicio” e “Ajuda”; efetuar “Logout”; e aceder às 

diferentes funcionalidades do sistema. 

 

 

 

Figura 28 - Acesso às páginas “Inicio”; “Logout” e “Ajuda”  
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A figura seguinte mostra o menu da aplicação web com as palavras que são selecionadas 

de forma a abrir outras páginas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 29 –  Menu da aplicação web  

 

Para efetuar logout na aplicação é necessário a seleção de “Logout”. Para esta seleção 

utiliza-se o seguinte excerto de código 

“driver.findElement(By.linkText(“Logout”)).click();” em que “driver.findElement” traduz 

a procura de um elemento por parte do browser; “By.linkText” significa que se está a 

selecionar texto que contém hiperligação; “Logout” é o nome do texto; e “click()” é a ação 

sobre o elemento. 

 Na seguinte figura pode ser verificado o excerto código utilizado no decorrer do 

estágio ilustrando a operação referida anteriormente.  

Figura 30 –  Efetuar logout na aplicação  
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Botões (buttons) 

Os botões da aplicação web utilizada efetuam várias tarefas como “Registar”; “Anular”; 

“Editar”; “Imprimir”; “Rever”; “Cancelar”; “Pesquisar”; e “Confirmar” dependendo da 

funcionalidade em questão. Na figura que se segue é possível visualizar dois botões essenciais 

para Efetuar Login na aplicação testada. 

 

 

 

Figura 31 –  Botões para efetuar login na aplicação  

 

Para efetuar o login na aplicação de forma automatizada, posteriormente à introdução 

das credenciais do utilizador, é necessária a ação de clicar no botão “Confirmar” que é 

executada através do método “click()”.  

O seguinte excerto de código confirma o referido anteriormente: 

“driver.findElement(By.id(“mainForm:cmdConfirmar”)).click();” onde 

“driver.findElement” traduz a procura de um elemento por parte do browser; “By.id” significa 

que se está a selecionar um botão que contém um nome específico; 

“mainForm:cmdConfirmar” retrata o nome do botão; “click()” é a ação sobre o elemento. 

 

Seleção de elementos em tabelas 

As tabelas na aplicação envolvem grande quantidade de dados e servem para mostrar 

sobre um tema específico vários dados ao mesmo tempo dependendo do número de linhas da 

tabela. As tabelas são utilizadas para pesquisas, entre outros.  
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A figura seguinte retrata a funcionalidade de “Consulta Local de Processos” na 

aplicação em análise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 –  Tabela “Consulta Local de Processos”  

Selecionar um elemento na tabela traduz-se em clicar sobre uma das dez linhas 

apresentadas, contendo estas um “id” associado. Para tal, utiliza-se o seguinte excerto de 

código “driver.findElement(By.xpath("(//td[@onclick='selecteMe(this)'])[2]")).click();” 

em que “driver.findElement” traduz a procura de um elemento no browser; “By.xpath” 

significa a seleção do elemento numa tabela por posição, neste caso o elemento “2”, através 

da ação de click numa das linhas como demonstra a seguinte passagem 

“//td[@onclick='selecteMe(this)']”; “click()” é a ação de clicar. 

 

A figura que se segue ilustra a mesma ação inserida no código criado. 

 

Figura 33 –  Seleção de elemento em tabela  
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Face ao exposto, constata-se que os códigos apresentados fazem parte do quotidiano do 

tester uma vez que são a base na atividade de testar e, se compreendidos tornam a sua 

aplicação mais rápida. 

 

3.4.2 Problemas Encontrados 

 

Um dos problemas surgidos durante a atividade como tester contextualizou-se na 

atualização do Mozilla Firefox da versão 36.0.1 para a versão 47.0.1. 

Acontece que, o Firefox WebDriver era incapaz de se reproduzir na versão 47.0.1 levando 

à consequente atualização do Selenium WebDriver 2.46.0 para a versão mais atualizada, até 

ao momento, 2.53.1, bem como à inclusão do driver “Marionette”. Este driver é uma 

framework que serve de complemento ao Selenium para que este funcione corretamente com 

browsers mais recentes. 

 

Outro problema encontrado relaciona-se com a funcionalidade de “Abrir um novo 

Processo”. Como verificado anteriormente, através do Procedimento “Abrir Processo” na 

figura 7 da Secção 3.1 do Capítulo 3, o resultado desta funcionalidade é o envio para o ecrã de 

uma mensagem de abertura do processo e respetivo número mas, e de acordo com o manual 

“Regras de Negócio”, caso o processo criado contenha o “Nome” ou “Data de Nascimento” 

igual a algum valor já existente na base de dados, a aplicação antes de mostrar a mensagem 

irá exibir um pequeno ecrã a perguntar se o utilizador deseja continuar. Neste caso, para 

continuar, será necessária a seleção do botão “Sim” do ecrã antes de “Confirmar”. 

Neste sentido, surge a questão: “Programo o teste para clicar no botão “Confirmar” ou 

no botão “Sim”?”. Esta pergunta é facilmente respondida com a utilização da função try / 

catch que consiste em definir o tempo de espera do programa até aparecer o botão “Sim” 

seguindo-se a sua seleção. Esta função vai esperar que o “Sim” apareça, e posteriormente irá 

clicar no botão “Confirmar” e assim criar o processo. 

 

 

 

 



 

47 

 

Na figura abaixo podem ser visualizados os excertos de código utilizados juntos com a 

função try / catch. 

 

 

 

 

Figura 34 –  Função try / catch   

 

O código acima descrito (ver figura 32) define que o programa irá esperar cinco 

segundos até que o botão apareça através da função “implicitlyWait” na passagem de código 

“driver.manage().timeouts().implicitlyWait(5, TimeUnit.SECONDS);” e irá clicar no 

botão “Sim” e “Confirmar” através do método “click()” nos seguintes excertos de código: 

“driver.findElement(By.id(“mainForm:cmdSim”)).click();” e 

“driver.findElement(By.id(“mainForm:cmdConfirmar”)).click();”, respetivamente. 
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Conclusão 

 

A oportunidade de realizar este estágio curricular foi uma experiência deveras 

importante e enriquecedora na carreira profissional que agora se inicia por diversos motivos, 

dos quais se destacam o contacto permanente com o cliente sobre novas funcionalidades 

pretendidas, o conhecimento de novos projetos ou projetos reabertos para testes, o 

conhecimento de erros encontrados em projetos de outras equipas, conhecimento dos vários 

ambientes de testes e compreender as variadas ferramentas utilizadas nos testes. 

Constata-se que o tema “qualidade de software” é deveras interessante pelo fato de 

entrar na área de automatização web.  

O estagiário teve o primeiro contacto com esta área no decorrer do segundo semestre 

do terceiro ano da  licenciatura, na disciplina de “Testes de Software” lecionada por 

colaboradores da Altran – Fundão, o qual ficou fascinado com a aplicabilidade da automação.  

No inicio do estágio foi proposto ao estagiário a sua entrada na área de automaçäo de testes, 

que o mesmo aceitou sem hesitar. O estagiário reforça a ideia de que esta área é muito importante 

no sentido em que executa com maior rapidez as ações humanas bem como, permite ao 

tester a dedicação em testes de outros projetos e em testes que não possam ser automatizados. 

Neste sentido, o estagiário é da opinião de que daqui por dez anos, as aplicações, quer 

web quer desktop estejam a ser testadas unicamente através da automatização. 

O estagiário ainda salienta o ambiente calmo e saudável gerado por todos os membros 

da equipa para com os membros da própria empresa – Altran - como também para com os 

outros colaboradores que laboram no cliente e a troca de conhecimentos e experiências entre 

todos. 

Relativamente ao curso de Engenharia Informática proporcionado pelo Instituto 

Politécnico da Guarda, traduz-se, na opinião do estagiário, no curso mais exigente de todo o 

Politécnico através da exigência nas áreas da Matemática e Programação. Descreve o IPG 

como uma escola de ensino exemplar, que prima pela excelência dos seus docentes, sempre 

dispostos ajudar os seus discentes em todas as situações; da humildade dos seus discentes e 

funcionários a promover um ambiente de interajuda entre todos; e pelas boas instalações que 

proporciona. 

O estagiário agradece à Cidade da Guarda e ao Instituto Politécnico da Guarda todo o 

conhecimento proporcionado, que lhe permitiu evoluir pessoal e profissionalmente. 
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Anexo A 

/*  

  

***************************************************************************

***************************************************************************

********* 

     @TestAut - Script Captura Web     

              

                                                                      

         

      Autor(es):        

                                                                      

          

      Projeto:       

                                                                      

          

      Versão minima: 

      Build atual:       

                                                                      

          

      Libs (S/N): 

      Parâmetros(estat. (e) v query (q)): 

      Ambiente: 

      Aplicação: 

      Descrição:  (URL +Tester: - Caso exista!) 

         (O próposito deste script deverá ser 

devidamente especificado)         
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***************************************************************************

***************************************************************************

********* 

*/ 

 

 

import java.text.DateFormat; 

import java.text.SimpleDateFormat; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.concurrent.TimeUnit; 
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import org.junit.*; 

 

import static org.junit.Assert.*; 

 

import org.openqa.selenium.*; 

import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver; 

import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxProfile; 

import org.openqa.selenium.firefox.internal.ProfilesIni; 

import org.openqa.selenium.interactions.Actions; 

import org.openqa.selenium.remote.DesiredCapabilities; 

import org.openqa.selenium.support.ui.Select; 

 

import pt.ii.testaut.lib.Testautlib; 

 

 

 

//nome da classe deverá ser definido consoante a regra: Projeto-SubProjeto-

Ação/UseCase-Ambiente | Exemplo: GFCT_UC8_QUA 

public class Regressao_CPCJ_Caminho_Feliz { 

  

  

  

   private WebDriver driver; 
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   private String baseUrl; 

   private StringBuffer verificationErrors = new StringBuffer(); 

    

   /* /*CENTRO DE COLABORACAO */ 

   private String numero_processo = "2016013551"; // Número do processo que quer 

trabalhar 

   private String nomeCrianca = "Eduardo36"; // Nome do indivíduo do processo que 

quer criar 

   private String sexo = "Masculino"; // Masculino/Feminino 

   

   DateFormat dateFormat = new SimpleDateFormat("yyyy/MM/dd"); 

   Calendar cal = Calendar.getInstance(); 

   private String data_atual = dateFormat.format(cal.getTime()); 

   private String data_1AnoAntes; 

   private String data_1AnoDepois; 

    

   @Before 

   public void setUp() throws Exception { 

    DesiredCapabilities dc = DesiredCapabilities.firefox(); 

     

    ProfilesIni profile = new ProfilesIni(); 

     

    FirefoxProfile myprofile = profile.getProfile("PFTA"); 
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    dc.setCapability(FirefoxDriver.PROFILE, myprofile); 

    dc.setCapability("marionette", true); 

    driver =  new FirefoxDriver(dc); 

     

     

     

    baseUrl = Testautlib.getParam("URL", 

"http://172.26.208.130:8100/cpcj/index.faces"); ////Necessário definir o correto baseUrl. 

Quando carregado para o TestAut definir por parametro esta string. 

    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(30, TimeUnit.SECONDS);     

   } 

    

   @Test 

   public void testFunction() throws Exception { 

      

    driver.get(baseUrl); 

    driver.manage().window().maximize(); 

      

   //--Regressões--- 

   REG_01_Efetuar_Login();  

   REG_02_Abrir_Processo_Promocao_Proteccao(); 

   REG_03_Consultar_Processo_Nacional(); 

   REG_04_Consultar_Processo_Local(); 

   REG_05_Consultar_Dossier_Processo(); 



 

58 

 

   REG_06_Trabalhar_Processo(); 

    

   REG_07_Registar_Sinalizacao(); 

   REG_08_Alterar_Sinalizacao(); 

   REG_10_Consultar_Detalhe_Sinalizacao(); 

   REG_11_Analisar_Sinalizacao(); 

   //REG_09_Anular_Sinalizacao(); 

    

   REG_12_Registar_Elemento(); 

   REG_13_Alterar_Elemento(); 

   REG_15_Consultar_Detalhe_Elemento(); 

   //REG_14_Anular_Elemento(); 

    

    

   REG_16_Registar_Elemento_Relevante(); 

   REG_17_Alterar_Elemento_Relevante(); 

   REG_19_Consultar_Detalhe_Elemento_Relevante(); 

   //REG_18_Anular_Elemento_Relevante(); 

     

} 

 

  private void REG_19_Consultar_Detalhe_Elemento_Relevante() throws 

InterruptedException { 
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   driver.findElement(By.linkText("Gerir Outros Elementos 

Relevantes")).click(); 

  

 driver.findElement(By.xpath("(//td[@onclick='selecteMe(this)'])[3]")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdDetalhe")).click(); 

   Thread.sleep(2000); 

   driver.findElement(By.linkText("Contacto")).click(); 

   Thread.sleep(2000); 

   driver.findElement(By.linkText("Outra Informação")).click(); 

   Thread.sleep(2000); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdCancelar")).click(); 

    

  } 

 

  private void REG_18_Anular_Elemento_Relevante() throws 

InterruptedException { 

   driver.findElement(By.linkText("Gerir Outros Elementos 

Relevantes")).click(); 

  

 driver.findElement(By.xpath("(//td[@onclick='selecteMe(this)'])[3]")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdAnular")).click(); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbMotivoAnulacao"))).selectByVisibleText("Cri

ação Indevida"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdConfirmar")).click(); 
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   Thread.sleep(5000); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdCancelar")).click(); 

  } 

 

  private void REG_17_Alterar_Elemento_Relevante() throws 

InterruptedException { 

   driver.findElement(By.linkText("Gerir Outros Elementos 

Relevantes")).click(); 

  

 driver.findElement(By.xpath("(//td[@onclick='selecteMe(this)'])[3]")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdAlterar")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtNome")).clear(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtNome")).sendKeys("Sergio 

Andrade"); 

  

 driver.findElement(By.id("mainForm:txtDataNascimento")).sendKeys("1925/08/25"); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbEstadoCivil"))).selectByVisibleText("Casado"

); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbSexo"))).selectByVisibleText("Feminino"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSeguinte")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSeguinte")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtArteria")).clear(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtArteria")).sendKeys("Lisboa"); 
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   driver.findElement(By.id("mainForm:txtLocalidade")).clear(); 

  

 driver.findElement(By.id("mainForm:txtLocalidade")).sendKeys("Lisboa"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSeguinte")).click(); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbRelacaoParentesco"))).selectByVisibleText("

Advogado do Pai"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdConfirmar")).click(); 

   Thread.sleep(5000); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdCancelar")).click(); 

    

  } 

 

  private void REG_16_Registar_Elemento_Relevante() throws 

InterruptedException { 

   driver.findElement(By.linkText("Gerir Outros Elementos 

Relevantes")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdRegistar")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtNome")).clear(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtNome")).sendKeys("José 

Silva"); 

  

 driver.findElement(By.id("mainForm:txtDataNascimento")).sendKeys("1985/12/19"); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbEstadoCivil"))).selectByVisibleText("Solteiro

"); 
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   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbSexo"))).selectByVisibleText("Masculino"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSeguinte")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtArteria")).clear(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtArteria")).sendKeys("Porto"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtLocalidade")).clear(); 

  

 driver.findElement(By.id("mainForm:txtLocalidade")).sendKeys("Porto"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSeguinte")).click(); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbRelacaoParentesco"))).selectByVisibleText("

Ama"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdConfirmar")).click(); 

   Thread.sleep(5000); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdCancelar")).click(); 

    

  } 

 

  private void REG_15_Consultar_Detalhe_Elemento() throws 

InterruptedException { 

   driver.findElement(By.linkText("Gerir Elementos")).click(); 

  

 driver.findElement(By.xpath("(//td[@onclick='selecteMe(this)'])[3]")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdDetalhe")).click(); 

   Thread.sleep(2000); 
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   driver.findElement(By.linkText("Contacto")).click(); 

   Thread.sleep(2000); 

   driver.findElement(By.linkText("Outra Informação")).click(); 

   Thread.sleep(2000); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdCancelar")).click(); 

  } 

 

  private void REG_14_Anular_Elemento() throws InterruptedException { 

   driver.findElement(By.linkText("Gerir Elementos")).click(); 

   driver.findElement(By.xpath("//tr[2]/td[3]/table/tbody/tr/td")).click(); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdAnular")).click(); 

      new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbMotivoAnulacao"))).selectByVisibleText("Cri

ação Indevida"); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdConfirmar")).click(); 

      Thread.sleep(5000); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdCancelar")).click(); 

    

  

  } 

 

  private void REG_13_Alterar_Elemento() throws InterruptedException { 

   driver.findElement(By.linkText("Gerir Elementos")).click(); 
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 driver.findElement(By.xpath("(//td[@onclick='selecteMe(this)'])[2]")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdAlterar")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtNome")).clear(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtNome")).sendKeys("Adelaide 

Antunes"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtDataNascimento")).clear(); 

  

 driver.findElement(By.id("mainForm:txtDataNascimento")).sendKeys("1971/12/17"); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbEstadoCivil"))).selectByVisibleText("Casado"

); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSeguinte")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSeguinte")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtArteria")).clear(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtArteria")).sendKeys("Lisboa"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtLocalidade")).clear(); 

  

 driver.findElement(By.id("mainForm:txtLocalidade")).sendKeys("Lisboa"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSeguinte")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdConfirmar")).click(); 

   Thread.sleep(5000); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdCancelar")).click(); 

  } 
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  private void REG_12_Registar_Elemento() throws InterruptedException { 

   //REG_01_Efetuar_Login(); 

   //REG_06_Trabalhar_Processo(); 

   driver.findElement(By.linkText("Gerir Elementos")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdRegistar")).click(); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbTipoElemento"))).selectByVisibleText("Pai"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtNome")).clear(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtNome")).sendKeys("António 

Dias Alves"); 

  

 driver.findElement(By.id("mainForm:txtDataNascimento")).sendKeys("1970/12/17"); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbEstadoCivil"))).selectByVisibleText("Solteiro

"); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbSexo"))).selectByVisibleText("Masculino"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSeguinte")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtArteria")).clear(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtArteria")).sendKeys("Porto"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtLocalidade")).clear(); 

  

 driver.findElement(By.id("mainForm:txtLocalidade")).sendKeys("Porto"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSeguinte")).click(); 
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   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbPertenceAgregado"))).selectByVisibleText("S

im"); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbPrincipalCuidador"))).selectByVisibleText("Si

m"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdConfirmar")).click(); 

   Thread.sleep(5000); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdCancelar")).click(); 

  } 

 

  private void REG_11_Analisar_Sinalizacao() throws InterruptedException { 

   driver.findElement(By.linkText("Gerir Sinalizações")).click(); 

  

 driver.findElement(By.xpath("(//td[@onclick='selecteMe(this)'])[3]")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdAnalisar")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtDataDeliberacao")).clear(); 

  

 driver.findElement(By.id("mainForm:txtDataDeliberacao")).sendKeys(data_atual); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbDeliberacao"))).selectByVisibleText("Arquiva

mento"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdConfirmar")).click(); 

   Thread.sleep(5000); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdCancelar")).click(); 
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  } 

 

  private void REG_10_Consultar_Detalhe_Sinalizacao() throws 

InterruptedException { 

   

   driver.findElement(By.linkText("Gerir Sinalizações")).click(); 

  

 driver.findElement(By.xpath("(//td[@onclick='selecteMe(this)'])[3]")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdDetalhe")).click(); 

   Thread.sleep(2000); 

   driver.findElement(By.linkText("Participante")).click(); 

   Thread.sleep(2000); 

   driver.findElement(By.linkText("Criança/Jovem")).click(); 

   Thread.sleep(2000); 

   driver.findElement(By.linkText("Análise")).click(); 

   Thread.sleep(2000); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdCancelar")).click(); 

  } 

 

  private void REG_09_Anular_Sinalizacao() throws InterruptedException { 

   driver.findElement(By.linkText("Gerir Sinalizações")).click(); 

  

 driver.findElement(By.xpath("(//td[@onclick='selecteMe(this)'])[3]")).click(); 
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   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdAnular")).click(); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbMotivoAnulacao"))).selectByVisibleText("Cri

ação Indevida"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdConfirmar")).click(); 

   Thread.sleep(5000); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdCancelar")).click(); 

  } 

 

  private void REG_08_Alterar_Sinalizacao() throws InterruptedException { 

   driver.findElement(By.linkText("Gerir Sinalizações")).click(); 

  

 driver.findElement(By.xpath("(//td[@onclick='selecteMe(this)'])[3]")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdAlterar")).click(); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbRecepcionada"))).selectByVisibleText("Fora 

do horário da CPCJ"); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbSinalizadaPor"))).selectByVisibleText("DGR

S"); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbModalidadeContacto"))).selectByVisibleText(

"Fax"); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbSituacaoSinalizada"))).selectByVisibleText("

AS: Pornografia Infantil"); 
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   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbSituacaoAtribuida"))).selectByVisibleText("P

ais"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSeguinte")).click(); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbDenunciaAnonima"))).selectByVisibleText("S

im"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSeguinte")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtNomeCriancaJovem")).clear(); 

      

driver.findElement(By.id("mainForm:txtNomeCriancaJovem")).sendKeys(nomeCrianca); 

      new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbInformacaoDataNascimento"))).selectByVisib

leText("Conhecida"); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:txtDataNascimento")).clear(); 

      

driver.findElement(By.id("mainForm:txtDataNascimento")).sendKeys(Data1AnoAntes()); 

      new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbSexo"))).selectByVisibleText("Feminino"); 

      new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbInformacaoMorada"))).selectByVisibleText("

Desconhecida"); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdConfirmar")).click(); 

   Thread.sleep(5000); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdCancelar")).click(); 

  } 
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  private void REG_07_Registar_Sinalizacao() throws InterruptedException { 

   driver.findElement(By.linkText("Gerir Sinalizações")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdRegistar")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtDataSinalizacao")).clear(); 

  

 driver.findElement(By.id("mainForm:txtDataSinalizacao")).sendKeys(data_atual); 

   Thread.sleep(1000); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbRecepcionada"))).selectByVisibleText("Dentr

o do horário da CPCJ"); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbSinalizadaPor"))).selectByVisibleText("Autar

quia"); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbModalidadeContacto"))).selectByVisibleText(

"Escrito"); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbSituacaoSinalizada"))).selectByVisibleText("

CJACABED: Bullying"); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbSituacaoAtribuida"))).selectByVisibleText("M

ãe"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSeguinte")).click(); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbDenunciaAnonima"))).selectByVisibleText("

Não"); 
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   driver.findElement(By.id("mainForm:txtNomeParticipante")).clear(); 

  

 driver.findElement(By.id("mainForm:txtNomeParticipante")).sendKeys("TEST12321"

); 

  

 driver.findElement(By.id("mainForm:txtInstituicaoParticipante")).clear(); 

  

 driver.findElement(By.id("mainForm:txtInstituicaoParticipante")).sendKeys("TEST 

PARA INSTITUICAO"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSeguinte")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtNomeCriancaJovem")).clear(); 

  

 driver.findElement(By.id("mainForm:txtNomeCriancaJovem")).sendKeys(nomeCrian

ca); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbInformacaoDataNascimento"))).selectByVisib

leText("Desconhecida"); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbInformacaoIdade"))).selectByVisibleText("Ap

arente"); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbCodigoIdade"))).selectByVisibleText("1 

ano"); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbSexo"))).selectByVisibleText(sexo); 

   new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbInformacaoMorada"))).selectByVisibleText("

Conhecida"); 
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   driver.findElement(By.id("mainForm:txtArteria")).clear(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtArteria")).sendKeys("TEST 

ARTERIA"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtLocalidade")).clear(); 

  

 driver.findElement(By.id("mainForm:txtLocalidade")).sendKeys("TEST 

LOCALIDADE"); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdConfirmar")).click(); 

   Thread.sleep(5000); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdCancelar")).click(); 

  } 

 

  private void REG_06_Trabalhar_Processo() throws InterruptedException { 

   driver.findElement(By.linkText("Consulta local de processos")).click(); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:txtNumeroProcesso")).clear(); 

  

 driver.findElement(By.id("mainForm:txtNumeroProcesso")).sendKeys(numero_proce

sso); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdPesquisar")).click(); 

  

 driver.findElement(By.xpath("(//td[@onclick='selecteMe(this)'])[2]")).click(); 

   Thread.sleep(1000); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdTrabalhar")).click(); 

   Thread.sleep(2000); 

  } 
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  private void REG_05_Consultar_Dossier_Processo() throws 

InterruptedException { 

   driver.findElement(By.linkText("Consulta local de processos")).click(); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdPesquisar")).click(); 

      

driver.findElement(By.xpath("(//td[@onclick='selecteMe(this)'])[2]")).click(); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdInformacao")).click(); 

      Thread.sleep(5000);      

        

  } 

 

  private void REG_04_Consultar_Processo_Local() throws 

InterruptedException { 

   driver.findElement(By.linkText("Consulta local de processos")).click(); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdPesquisar")).click(); 

      

driver.findElement(By.xpath("(//td[@onclick='selecteMe(this)'])[2]")).click(); 

      Thread.sleep(1000); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdDetalhe")).click(); 

      Thread.sleep(5000); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdVoltar")).click(); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdVoltar")).click(); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdCancelar")).click(); 
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  } 

   

  private void REG_03_Consultar_Processo_Nacional() throws 

InterruptedException { 

   //REG_01_Efetuar_Login(); 

   driver.findElement(By.linkText("Consulta nacional de 

processos")).click(); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdPesquisar")).click(); 

      

driver.findElement(By.xpath("(//td[@onclick='selecteMe(this)'])[2]")).click(); 

      Thread.sleep(2000); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdDetalhe")).click(); 

      Thread.sleep(5000); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdVoltar")).click(); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdVoltar")).click(); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdCancelar")).click(); 

       

  } 

   

  private void REG_02_Abrir_Processo_Promocao_Proteccao() throws 

InterruptedException { 

   driver.findElement(By.linkText("Abrir um novo processo")).click(); 
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      driver.findElement(By.id("mainForm:txtDataAbertura")).clear(); 

      

driver.findElement(By.id("mainForm:txtDataAbertura")).sendKeys(data_atual); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSeguinte")).click(); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:txtDataSinalizacao")).clear(); 

      

driver.findElement(By.id("mainForm:txtDataSinalizacao")).sendKeys(data_atual); 

      new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbRecepcionada"))).selectByVisibleText("Fora 

do horário da CPCJ"); 

      new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbSinalizadaPor"))).selectByVisibleText("Minist

ério Público"); 

      new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbModalidadeContacto"))).selectByVisibleText(

"Escrito"); 

      new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbSituacaoSinalizada"))).selectByVisibleText("

CJACABED: Bullying"); 

      new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbSituacaoAtribuida"))).selectByVisibleText("M

ãe"); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSeguinte")).click(); 

      new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbDenunciaAnonima"))).selectByVisibleText("

Não"); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:txtNomeParticipante")).clear(); 
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driver.findElement(By.id("mainForm:txtNomeParticipante")).sendKeys("Silvia"); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSeguinte")).click(); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:txtNomeCriancaJovem")).clear(); 

      

driver.findElement(By.id("mainForm:txtNomeCriancaJovem")).sendKeys(nomeCrianca); 

      new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbInformacaoDataNascimento"))).selectByVisib

leText("Conhecida"); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:txtDataNascimento")).clear(); 

      

driver.findElement(By.id("mainForm:txtDataNascimento")).sendKeys(Data1AnoAntes()); 

      new 

Select(driver.findElement(By.id("mainForm:cbSexo"))).selectByVisibleText(sexo); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:txtArteria")).clear(); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:txtArteria")).sendKeys("Porto"); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:txtLocalidade")).clear(); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:txtLocalidade")).sendKeys("Porto"); 

      driver.findElement(By.id("mainForm:cmdConfirmar")).click();  

   try { 

    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(5, 

TimeUnit.SECONDS); 

    driver.findElement(By.id("mainForm:cmdSim")).click(); 

   } catch (Exception e) {  

   }; 
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   Thread.sleep(5000); 

   driver.findElement(By.id("mainForm:cmdConfirmar")).click(); 

   driver.findElement(By.linkText("Trabalhar processo")).click();//Linha 

talvez não essencial 

  } 

   

  private void REG_01_Efetuar_Login() { 

   driver.findElement(By.linkText("Início")).click(); 

   driver.findElement(By.id("_id20:txtCodigoUtilizador")).clear(); 

  

 driver.findElement(By.id("_id20:txtCodigoUtilizador")).sendKeys("CodigoUtilizador"

); 

   driver.findElement(By.id("_id20:txtSenhaAcesso")).clear(); 

  

 driver.findElement(By.id("_id20:txtSenhaAcesso")).sendKeys("SenhaAcesso"); 

   driver.findElement(By.id("_id20:cmdConfirmar")).click(); 

  } 

     

  private String Data1AnoAntes() { 

   cal.add(Calendar.MONTH, -12); 

   data_1AnoAntes = dateFormat.format(cal.getTime()); 

   return data_1AnoAntes; 

  } 
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  private String Data1AnoDepois() { 

   cal.add(Calendar.MONTH, 12); 

   data_1AnoDepois = dateFormat.format(cal.getTime()); 

   return data_1AnoDepois; 

  } 

 

    

   @After 

   public void tearDown() throws Exception { 

     driver.quit(); 

     String verificationErrorString = verificationErrors.toString(); 

     if (!"".equals(verificationErrorString)) { 

       fail(verificationErrorString); 

     } 

   } 

} 

 

 




