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Prefácio 

Introdução 

Nunca houve melhor período para aprender a programar um computa-
dor, tanto a nível de simplicidade como de funcionalidade. Por outro 
lado, nunca a necessidade de programação de computadores foi tão 
necessária e apreciada: desde as mais pequenas rotinas diárias que 
facilitam a nossa vida quotidiana, aos aspectos profissionais em todas 
as áreas da sociedade, até aos momentos de descanso e lazer. 

O recente lançamento, por parte da Microsoft®, do Visual Studio® 2005 

Express Edition, um conjunto de produtos que inclui o Visual C#® 2005 
Express Edition, é, sem qualquer sombra de dúvida, uma evolução inte-
ligente na disponibilização de ferramentas poderosas e de classe indis-
cutível para que cada vez mais programadores conheçam o fascinante 
mundo da programação. 

Acresce ainda um importante aspecto: o Visual C# 2005 Express é grá-
tis (confira as condições de utilização em http://msdn.microsoft.com/ 
vstudio/express/), aliás, como o pacote completo Visual Studio 2005 
Express. Contudo, o Visual C# não é uma ferramenta de demonstração 
ou uma versão para desenvolver aplicações de qualidade ou funcionali-
dade limitada. É uma poderosa ferramenta que permite a criação de 

aplicações para o Windows® e de bibliotecas de código reutilizável. É a 
linguagem de programação preferida de uma grande parte de progra-
madores profissionais, mas também daquelas pessoas que desejam 
aprender a programar, criando software com utilidade prática, de forma 
simples e rápida. 
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Público-alvo e Pré-requisitos 

Este livro é para todos: estudantes, programadores de outras lingua-
gens, aprendizes de programadores e também para aquelas pessoas 
que sempre pensaram que a programação era algo demasiado difícil e 
exclusivo dos profissionais. 

Para a leitura deste livro não são necessários quaisquer requisitos pré-
vios ao nível de linguagens de programação de computadores. O único 
conhecimento necessário é o da utilização de aplicações de computado-
res, mais concretamente de programas em ambiente Windows, como, 
por exemplo, as aplicações do Microsoft Office. 

No entanto, caso o leitor pertença ao grupo de pessoas que já possui 
alguns conhecimentos sobre linguagens de programação, por exemplo, 
tendo já programado em Windows (Visual Basic ou outra) ou mesmo em 
modo não gráfico (Pascal, C, entre outras), então a transição para o 
Visual C# 2005 Express deverá ser consideravelmente mais simples, 
podendo, desde logo, utilizar funcionalidades mais avançadas. 

Características Principais 

Este livro inclui diversas características pensadas para que a programa-
ção de computadores seja simultaneamente divertida e prática. Algu-
mas das características incluem: 

� No início de cada capítulo existe uma listagem de objectivos que 
identifica de forma clara as metas a atingir; 

� Com excepção dos primeiros dois capítulos, de cariz mais teó-
rico, todos os capítulos apresentam projectos práticos em Visual 
C#, do tipo "exercício guiado", em que o leitor pode reproduzir, 
passo-a-passo, a demonstração ou projecto a desenvolver; 

� A Parte II apresenta um enquadramento sobre os conceitos bási-
cos da programação de computadores – fundamental para a 
compreensão desta área de conhecimento. Por outro lado, os 
projectos desta parte estão divididos em secções, com exemplos 
práticos à medida que cada secção é apresentada e não no final 
do capítulo; 
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� Todos os capítulos encontram-se profusamente ilustrados. Este 
aspecto é considerado fundamental por forma a melhor guiar o 
leitor na reprodução dos passos a dar em cada projecto; 

� Os capítulos da Parte III, de aplicação prática de conhecimentos, 
e necessariamente mais elaborados, apresentam como primeira 
secção uma "Antevisão do Projecto", que descreve o funciona-
mento básico pretendido; 

� Os ficheiros dos exemplos práticos encontram-se disponíveis 
para os leitores. Veja na página 12 como pode ter acesso a es-
ses ficheiros. 

� Em todos os capítulos são usadas caixas com Dicas e Defini-
ções que identificam, respectivamente, informação útil e o signifi-
cado de termos: 

DICA: Pressione Ctrl+Espaço para forçar a visualização do 

IntelliSense ou escolha uma das opções existentes em EDIT > 

INTELLISENSE. 

 

DEFINIÇÃO: Uma classe é uma colecção de código que 
representa um objecto da programação, como, por exemplo, 
uma janela, um botão, um menu e uma caixa de texto. 

 

� Todos os capítulos terminam com um Resumo e um conjunto de 
Exercícios que o leitor pode (e deve) tentar responder/realizar de 
forma a testar os seus conhecimentos. 

Convenções Usadas 

Este livro utiliza diversas convenções com vista a facilitar a assimilação 
da informação: 

� Termos em inglês ou nomes específicos ao Visual C# são apre-
sentados, de uma forma geral, em itálico (com excepção de con-
ceitos que deverão ser familiares): 
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"De forma idêntica ao Splash Screen, seleccione..." 

"...controlos ToolStrip, StatusStrip, TabControl." 

� Palavras-chave, importantes para a compreensão do assunto a 
tratar, ou então valores a introduzir pelo leitor, são identificados 
a negrito: 

"Esta prática designa-se por abstracção." 

"Atribua o texto Operadores Atribuição e o nome btnAtribuir." 

� O acesso a opções de menus é formatado em letras maiúsculas 
pequenas. O carácter ">" é utilizado para separar o menu da 
opção: 

"...seleccione PROJECT > ADD WINDOWS FORM…" 

� O código em Visual C# encontra-se formatado em Courier New 
com um ligeiro sombreado: 

 
string msg = "Olá. Bons programas!"; 
MessageBox.Show("A mensagem é: " + msg); 
 
 

� Combinações de teclas são identificadas através do carácter "+". 
Por exemplo, Ctrl+Espaço significa pressionar a tecla "Con-

trol" e de seguida premir a barra de espaços, soltando de segui-
da as duas teclas. 

Visão Geral e Organização 

Este livro está dividido em dezoito capítulos, organizados em três par-
tes. 

A Parte I: Introdução e Visão Geral consiste nos primeiros três capí-
tulos. 

� Capítulo 1 – Introdução ao Microsoft Visual C# 2005 
Express. Este capítulo apresenta o Visual C# 2005 Express 
Edition – uma poderosa ferramenta de desenvolvimento de apli-
cações –, bem como uma visão geral sobre a plataforma .NET – 
um conjunto de ferramentas para apoiar o processo de desen-
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volvimento, distribuição e execução de aplicações. Mais con-
cretamente, são apresentadas as características principais, o 
processo de instalação, e uma descrição do ambiente de desen-
volvimento, nomeadamente as barras de menus e de ferramen-
tas e as janelas mais importantes do Visual C# (a partir de 
agora, sempre que nos referirmos ao ‘Visual C#’ estaremos a 
falar do ‘Visual C# 2005 Express’). 

� Capítulo 2 – Introdução à Programação de Computadores. 
Apresenta o conceito de programação de computadores. Neste 
capítulo são abordadas tanto a linguagem natural do computador 
como a linguagem usada para os programar. A distinção entre 
dois dos principais intervenientes do computador – o utilizador e 
o programador – são discutidas. 

� Capítulo 3 – Introdução à Programação em Visual C#. Neste 
capítulo apresentam-se os passos para iniciar, guardar e fechar 
projectos e é criada a primeira aplicação de consola e Windows: 
um programa que lê um nome e apresenta uma mensagem de 
boas-vindas. São ainda abordados os conceitos de interacção 
com o utilizador (mostrar resultados), e de debugging. O capítulo 
termina com uma introdução ao sistema de ajuda (Help). 

 

A Parte II: Conceitos da Programação em Visual C# apresenta os 
conceitos básicos da programação em nove capítulos. 

� Capítulo 4 – Tipos de Dados, Variáveis e Expressões. Aborda 
os tipos de dados principais do Visual C# – numéricos (inteiros e 
reais), texto e valores verdadeiro/falso –, e o conceito e a atribui-
ção de expressões simples a variáveis. 

� Capítulo 5 – Operadores da Programação. O Visual C#, como 
todas as outras linguagens de programação, possui um conjunto 
de operadores de forma a realizarem cálculo sobre valores. A 
apresentação dos diferentes tipos de operadores – matemáticos, 
relacionais, lógicos e de atribuição –, para além dos conceitos de 
funções pré-definidas e de precedência de operadores é reali-
zada neste capítulo. 
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� Capítulo 6 – Manipulação de Texto: Strings. Aborda a 
manipulação de caracteres/texto tanto a nível das suas opera-
ções básicas como descrevendo diversas funções da plataforma 
.NET relacionadas com o seu tratamento.  

� Capítulo 7 – Estruturas Básicas da Programação. Descreve, 
com algum pormenor, as estruturas de controlo básicas da pro-
gramação. Este capítulo deve ser compreendido em detalhe 
suficiente para que o leitor/programador possua bases sólidas 
na criação de aplicações. 

� Capítulo 8 – Estruturas de Dados Compostas. As estruturas 
de dados compostas, nomeadamente vectores, matrizes e enu-
merações são o tema deste capítulo. 

� Capítulo 9 – Subprogramas ou Procedimentos. Por forma a 
realçar a importância e as vantagens da programação modular, 
este capítulo aborda o conceito de subprograma ou procedi-
mento, tanto pré-definidos como codificados pelo programador. 

� Capítulo 10 – Tratamento de Erros e Debugging. Apresenta 
os três tipos de erros da programação de computadores: sintaxe, 
lógica e execução. Aborda o debugging que permite encontrar 
erros de lógica e afinar o programa. Descreve o funcionamento 
do bloco try...catch associado aos erros de execução. 

� Capítulo 11 – Programação Orientada aos Objectos. Des-
creve o paradigma da programação orientada aos objectos, 
nomeadamente através de um exemplo e à luz de conceitos já 
apresentados. 

� Capítulo 12 – Técnicas Avançadas de OOP. Consolida o para-
digma orientado aos objectos através dos três pilares funda-
mentais: encapsulamento, herança e polimorfismo. Realça a 
importância dos comentários XML na definição de classes e 
descreve duas ferramentas sobre classes do Visual Studio. 

 

A Parte III: Criação de Aplicações em Visual C# aborda a criação de 
aplicações para o Windows. Esta parte é composta por seis capítulos. 
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� Capítulo 13 – Construção da Interface Gráfica. Fornece uma 
visão geral do desenho da interface gráfica. Os conceitos mais 
importantes são descritos neste capítulo, nomeadamente os 
controlos mais comuns da Toolbox (caixa de ferramentas), boas 
práticas na criação de interfaces gráficas, descrição dos dife-
rentes tipos de propriedades dos controlos, especificação da 
ordem dos Tabs e alinhamento de controlos. Depois de ler este 
capítulo, o leitor deverá ser capaz de criar interfaces gráficas 
simples mas com um aspecto profissional. 

� Capítulo 14 – Construção de um Jogo: Adivinha o Número 
Ilustra a criação de um jogo para adivinhar um número “pen-
sado” pelo computador. Os controlos do Windows que permitem 
ao utilizador seleccionar opções são descritos neste capítulo. 
Este capítulo aborda também a geração de números aleatórios 
pelo computador. 

� Capítulo 15 – Criação de um Editor de Texto. Mostra a criação 
de um editor de texto simples permitindo abrir e guardar fichei-
ros, bem como alterar a cor e o tipo de letra visualizados no 
editor. Estas funcionalidades demonstram a utilização de caixas 
de diálogo pré-definidas, um conjunto de componentes muito 
comum em praticamente todas as aplicações. 

� Capítulo 16 – Construção de um Web browser. Ilustra a cria-
ção de uma aplicação do tipo Web browser, que permite navegar 
na Internet. A aplicação possui como característica principal o 
facto de permitir abrir várias páginas em simultâneo (navegação 
em abas), para além de incluir um menu, barras de ferramentas 
e de estado, e um splash screen inicial. 

� Capítulo 17 – Acesso a Bases de Dados. Apresenta os concei-
tos e a terminologia básica, identifica os componentes de acesso 
a dados e cria uma base de dados, permitindo o seu acesso. 

� Capítulo 18 – Gestão de Bases de Dados com o SQL Server 
Management Studio Express. Apresenta uma importante fer-
ramenta de administração de bases de dados: o SQL Server 
Management Studio Express. Após a instalação desta aplicação 
é criada uma base de dados com duas tabelas e é apresentada 
a sintaxe da declaração SELECT do SQL – uma linguagem de 
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acesso a bases de dados. Este capítulo termina criando uma 
aplicação simples (utilizando várias janelas) que acede a uma 
tabela e a uma vista da base de dados.  

Código dos Projectos em Visual C# 

A tabela seguinte apresenta os diversos projectos criados ao longo dos 
capítulos que compõem o livro. 

Capítulo Nome do Projecto e Descrição 

1 e 2 Não há projectos 

3 Bem Vindo Console  
Aplicação consola que pede um nome e mostra 
uma mensagem de boas vindas. 

Bem Vindo Windows  
Aplicação Windows que mostra uma mensagem de 
boas vindas ao utilizador. 

4 Variáveis 
Demonstra a utilização de variáveis, operações 
numéricas e com texto, e a precedência dos 
operadores. 

5 Operadores   
Ilustra o funcionamento dos diversos tipos de 
operadores e a utilização de funções pré-definidas. 

6 São usados fragmentos de código e não um projecto. 

7 Estruturas de Decisão   
Exemplos de utilização da estrutura if...else. 

switch 
A estrutura switch e os testes de decisão 

múltipla. Construção de uma calculadora simples. 

Estruturas de Repetição   
Os três tipos de ciclos em Visual C#: for, 

foreach e while. 
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Capítulo Nome do Projecto e Descrição 

8 Estruturas de Dados   
Apresenta o funcionamento básico dos vectores e 
das enumerações. 

9 Métodos   
Pré-definidos e definidos pelo programador, 
incluindo as duas formas de passagem de 
parâmetros. 

10 media  
Ilustra os três tipos de erros possíveis: sintaxe, 
lógica e execução. Apresenta ainda a utilização de 
argumentos na linha de comando. 

11 e 12 Classes  
Codifica as classes Rectangulo, Angulo, Ponto e 
Circulo, implementando propriedades, construtores, 
overloading de operadores e redefinição de 
métodos, entre outros aspectos da programação 
orientada aos objectos. 

13 Controlos e GUI   
Apresenta os controlos mais importantes e o 
desenho da interface gráfica (GUI). 

14 AdivinhaNumero   
Jogo que mostra o funcionamento dos controlos 
associados à escolha de opções: CheckBox, 
RadioButton e NumericUpDown, entre outros 
controlos. 

15 Editor de Notas   
Apresenta o funcionamento das caixas de diálogo 
pré-definidas para abrir e guardar um ficheiro, e 
para alterar a cor e o tipo de letra. 
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Capítulo Nome do Projecto e Descrição 

16 Web Browser   
Aplicação que permite navegar na Internet com a 
possibilidade de ter várias páginas abertas em 
simultâneo. 

17 Contactos  
Projecto vazio utilizado na criação de uma base de 
dados. 

Acesso a Dados   
Faz a gestão de uma simples base de dados com 
contactos. 

18 Gestão de Colaboradores   
Aplicação de gestão simples de uma base de 
dados com duas tabelas e uma vista. 
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1 Introdução ao Microsoft Visual C# 2005 
Express 

Este capítulo apresenta o Visual C# 2005 Express Edition, uma aplica-
ção que permite o desenvolvimento de programas numa linguagem de 
programação sofisticada e poderosa, e a plataforma .NET, uma tecno-
logia da Microsoft sobre a qual os programas desenvolvidos para o 
Windows são executados. 

Os objectivos para este capítulo são: 

� Fazer uma introdução e apresentar as características principais 
do Visual C# 2005 Express Edition; 

� Apresentar os passos associados à instalação desta ferramenta; 

� Descrever sucintamente a plataforma .NET da Microsoft; 

� Apresentar e descrever o Ambiente de Desenvolvimento Integra-
do. 

1.1 Visual C# 2005 Express Edition 

O Visual C# 2005 Express Edition é uma ferramenta de desenvolvi-
mento que permite a criação de aplicações para a plataforma .NET, 
nomeadamente para o sistema operativo Microsoft Windows. 

O nome Visual descreve a forma como os programas são criados, adi-
cionando controlos a uma janela, especificando as propriedades e ac-
ções sobre esses controlos, e escrevendo linhas de código para imple-
mentar as funcionalidades. Esta característica evidencia aquilo que se 
designa por filosofia de desenvolvimento rápido de aplicações (ou RAD, 
Rapid Application Development). 
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C# (pronuncia-se C-Sharp1) é o nome da linguagem de programação 
baseada principalmente no C++ mas que inclui aspectos de várias 
outras linguagens de programação, nomeadamente Delphi, Visual Basic 
e Java. O C# foi inventado pela Microsoft e apareceu em 2001, tendo a 
última revisão da linguagem sido em 2005. 

O termo Express designa um conjunto de ferramentas de programação 
grátis e de fácil utilização e aprendizagem.  

Para além da linguagem de programação Visual C#, o conjunto de pro-
dutos denominados Express Edition inclui: 

� Mais três ferramentas de programação: Visual Basic 2005 
Express Edition, Visual C++ 2005 Express Edition e Visual J# 
2005 Express Edition; 

� O Visual Web Developer 2005 Express Edition que é uma fer-
ramenta para a criação de sítios de internet dinâmicos; 

� O SQL Server 2005 Express Edition, um sistema de gestão de 
bases de dados (SGBD) que permite a criação de aplicações 
com acesso a bases de dados. 

Este conjunto de produtos designa-se por Visual Studio 2005 Express 
e é vocacionado para estudantes, principiantes em programação e 
autodidactas. 

O Visual Studio Express é uma ferramenta grátis (confira as condições 
de utilização em http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/). 

A linguagem Visual C# é uma ferramenta de elevada produtividade 
permitindo um desenvolvimento de aplicações extremamente rápido. 

Para além da edição Express, existem ainda as versões Standard, Pro-
fessional e várias edições Team System, dirigidas a clientes diferentes, 
o que implica características distintas. 

O Visual C# 2005 Express, à semelhança das restantes linguagens de 
programação Express, permite criar três tipos de aplicações: 

                                                 
1 sharp é a palavra inglesa para sustenido, uma alteração musical que sobe 
uma nota meio-tom em relação ao normal. O símbolo do sustenido (♯) é muito 
parecido com o símbolo cardinal mas não existe no teclado. 
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� Aplicações para o Windows Aplicações com uma interface grá-
fica, incluindo botões, janelas, menus, barras de ferramentas, 
etc., como em qualquer aplicação típica do Windows; 

� Aplicações de Consola Aplicações sem qualquer interface grá-
fica, isto é, apenas em modo de texto, numa janela do sistema 
operativo em que os utilizadores usam texto para comunicar com 
o programa. No Windows a janela de consola designa-se por 
command prompt e permite a execução de comandos do MS-
DOS; 

� Componentes Reutilizáveis Aplicações com a extensão .DLL 
(Dynamic Link Libraries), uma colecção de pequenos programas 
que servem para a construção de outras aplicações. 

Este livro aborda, maioritariamente, o desenvolvimento de aplicações 
para o Windows (nomeadamente nos capítulos da Parte III) mas exem-
plos de aplicações de consola também são dados. O primeiro exemplo 
de cada um destes tipos de projectos é dado no Capítulo 3. 

1.1.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 

O Visual C# Express possui um conjunto de características que visam 
ajudar o programador principiante a desenvolver aplicações de forma 
rápida e divertida. A listagem seguinte apresenta dez das principais 
características que deve conhecer por forma a tirar o maior partido da 
programação para o Windows. A maior parte das características evi-
dencia a filosofia de desenvolvimento rápido de aplicações (RAD). 

Apesar de provavelmente não ser possível entender neste momento 
cada um dos pontos da listagem seguinte, pode sempre voltar a esta 
lista à medida que for progredindo no livro. 

1. IntelliSenseTM 

A tecnologia IntelliSense (Intelligent Sense) disponibiliza suges-
tões de sintaxe e permite indentar e completar palavras de forma 
automática. Na Figura 1-1 pode ver a introdução de str e o 
IntelliSense a sugerir a palavra string. 

Quando vir a opção que pretende seleccionada pelo IntelliSense 
pode pressionar uma das teclas seguintes: Tab, Enter e espaço, 
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(ou eventualmente o ponto final ou o operador igual, entre outras 
existentes), para que a palavra seja completada. 

  

Figura 1-1 

DICA: Pressione Ctrl+Espaço para forçar a visualização do Intelli-

Sense ou escolha uma das opções existentes em EDIT > 

INTELLISENSE (disponível apenas quando estiver a editar código). 

 

2. Editar e Continuar (Edit and Continue) 

Enquanto estiver a experimentar (a fazer o debug) a sua aplica-
ção, pode fazer alterações ao seu código e continuar a sua exe-
cução, à luz das novas alterações efectuadas, sem que tenha de 
parar a execução do programa. A Figura 1-2 mostra a execução 
de um programa (identificado pela linha amarela e seta da 
mesma cor à esquerda) e a possibilidade de se alterar o código 
e de seguida continuar a executar o programa. 

 

Figura 1-2 

3. Fragmentos de Código (Code Snippets) 
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Os Code Snippets são fragmentos de código reutilizáveis que 
aumentam a produtividade e reduzem o número de erros do 
programa, uma vez que mostram a forma recomendada de reali-
zar as tarefas. São dezenas de fragmentos de código que 
podem ser estendidos e adaptados às necessidades do progra-
mador. Permitem, por exemplo, ouvir uma música, adicionar 
uma dica a um controlo, obter um texto ou imagem do Clipboard, 
visualizar uma imagem gif animada e desenhar várias funciona-
lidades. Na janela de código, caso conheça o atalho correspon-
dente ao fragmento, digite-o e assim que apareça seleccionado 
no IntelliSense pressione duas vezes a tecla TAB. (Pode ainda 
pressionar o botão do lado direito do rato e seleccionar Insert 
Snippet... ou ainda acedendo a EDIT > INTELLISENSE > INSERT 

SNIPPET). Por exemplo, o atalho para ouvir uma música é 
sndPlay, como mostram as duas figuras seguintes: 

 

Figura 1-3 

 

Figura 1-4 
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DICA: Para aceder a uma janela de gestão dos Code 
Snippets aceda a TOOLS > CODE SNIPPETS MANAGER, por 
exemplo para conhecer os fragmentos existentes ou relem-
brar a palavra de atalho para um determinado fragmento. 

 

4. Listagem de Erros e Avisos 

Uma importante característica do Visual C# é alertar o progra-
mador para os erros de programação, à medida que este vai 
codificando. Na Figura 1-5 falta um ";" no final da linha e a janela 
de listagem de erros (VIEW > ERROR LIST) indica este facto. 

 

 

Figura 1-5 

5. Comentários XML 

A documentação de um programa é uma parte importante no 
desenvolvimento de uma aplicação. O Visual C# 2005 permite a 
adição de comentários no código em formato XML que podem 
ser facilmente extraídos e convertidos em documentação. Os 
comentários são também usados pelo IntelliSense para mostrar 
a informação sempre que reutilizar o seu código. 

Digite três barras (///) numa linha vazia anterior a um método 
para visualizar o conjunto de linhas começadas com três barras 
da Figura 1-6. 
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Figura 1-6 

6. Renomear 

Como o próprio nome indica, esta função permite alterar o nome 
dos identificadores usados no código, como, por exemplo, variá-
veis, métodos e propriedades. Para além de renomear a decla-
ração do elemento, altera também todas as referências com o 
novo nome. Seleccione REFACTOR > RENAME e verá aparecer a 
caixa de diálogo Rename. (O menu REFACTOR só é visível 
quando a janela de código estiver seleccionada). 

 

Figura 1-7 

7. Modelos de Itens Novos 

Para que possa ser mais produtivo no desenvolvimento das apli-
cações e se concentrar nas tarefas realmente importantes, o 
Visual C# disponibiliza um conjunto de modelos de itens aces-
síveis em PROJECT > ADD NEW ITEM. 
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Figura 1-8 

8. Controlos Novos 

Tem à sua disposição uma impressionante lista de novos con-
trolos: a maior selecção de controlos de todas as edições ante-
riores do Visual C#. É através destes controlos que irá poder 
construir aplicações com uma interface gráfica rica e profissio-
nal. Os controlos residem na Toolbox (caixa de ferramentas). 
Faça VIEW > TOOLBOX (ou utilize o atalho Ctrl+W, X). 

 

 

Figura 1-9 

9. Smart Tags 

Uma grande parte dos controlos inclui uma pequena imagem 
(ícone) no canto superior direito, representada através de uma 
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seta a apontar para a direita, que permite o acesso rápido às 
acções mais comuns sobre esse controlo. 

 

 

Figura 1-10 

10. Integração com o SQL Server 

Sem necessitar de sair do ambiente de desenvolvimento, crie 
bases de dados e tabelas, e insira dados e faça consultas sobre 
os seus dados (Figura 1-11). 

Muitas outras características poderiam ser descritas, nomeadamente: 

� Serviços XML na Web: ferramentas e assistentes que permitem 
a ligação a serviços de Internet com base em documentos XML; 

� Acesso à comunidade de programadores: permite, por exemplo, 
colocar questões a programadores mais experientes e fazer 
pesquisas. Aceda à comunidade através do menu COMMUNITY 
(Figura 1-12); 

� Página inicial (Start Page): acessível fazendo VIEW > OTHER 

WINDOWS > START PAGE; 

� Aplicações-exemplo para principiantes (Built-in Starter Kits): 
aceda à Start Page e na área Getting Started escolha a opção 
Use a Starter Kit. 

� entre muitas, muitas outras... 
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Figura 1-11 

 

Figura 1-12 

1.1.2 INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 

Antes de instalar e começar a desenvolver programas para o Windows 
é necessário descarregar o Visual C# 2005 Express Edition. 

1. Através do seu navegador de Internet (browser), aceda a 
http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/visualcsharp/. 
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