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Introdução
A fundamentação teórica baseada em pesquisa é essencial para
complementar as aulas expositivas e permitir que o aluno aprofunde-se e
compreenda os conteúdos, de modo a não apenas reproduzi-los, mas usá-los
plenamente.
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Tarefa
Baseado nas aulas expositivas, nas atividades de laboratório, nos exemplos
fornecidos, em debates com os colegas e em pesquisas na Web e na bibliografia
disponível, responda ao questionário a seguir, transcrevendo, à mão, apenas as
respostas, em folhas de papel pautadas, em quantidade suficiente para gerar um
trabalho que seja organizado, claro e de fácil entendimento pelo o examinador.
1. Como pode ser definida a camada de persistência e qual a sua
importância no contexto de um software?
2. O que é um padrão de projeto e qual a importância de sua utilização?
Dê exemplos.
3. Qual o problema que o padrão de projeto Data Access Object – DAO se
propõe a resolver?
4. Qual o problema que o padrão de projeto Singleton se propõe a
resolver? Demonstre como implementá-lo.
5. O que é um driver de banco de dados? Como são fornecidos os driver
para a JDBC API? Dê um exemplo.
6. Para que serve a JDBC API? Qual a diferença da JDBC API e uma
classe DAO?
7. Como devemos registrar um driver para uso em uma aplicação Java?
Demonstre com um trecho de código, incluindo o tratamento de exceção
requerido.
8. Para que servem as classes Connection e DriverManager da JDBC API?
Dê um exemplo.
9. Quando e como devemos tratar uma SQLException?
10.Como podemos enviar um comando para o SGBD, usando a classe
Statement? Dê um exemplo.
11.Como podemos enviar um comando para o SGBD, usando a classe
PreparedStatement? Dê um exemplo.
12.Para que é usada a classe ResultSet? Dê um exemplo quando queremos
ler um ResultSet que contenha vários registros recuperados de uma
tabela.
13.Crie uma classe DAO com cinco métodos: leTodos(), leUm(chave),
grava(objeto), altera(objeto) e exclui(chave). Use uma classe de serviço
específica para criar a conexão e uma classe de modelo a sua escolha,
compatível com uma tabela de banco de dados.

Recursos
Websites:
Mecanismos de busca em geral

http://www.google.com.br
http://www.yahoo.com.br
Grupos de Usuário Java

http://www.guj.com.br
JavaFree – Comunidade Java

http://www.javafree.com.br/index.jf
Sítio VQV.

http://www.vqv.com.br
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Portal IMasters

http://imasters.uol.com.br
Outras fontes localizadas pelos alunos.

Livros:
Sobre Linguagem de Programação Java que abordem JDBC.

Avaliação
A avaliação acontecerá de forma processual (50% da nota) e pela
apresentação do produto final de aprendizado, uma prova escrita (50% da nota).
Por processo considerar-se-á o MANUSCRITO com as respostas às
questões apresentadas na seção Tarefa, entregue ao professor, até o dia da prova
escrita.
Por produto, considerar-se-á a comprovação do aprendizado, por meio de
prova escrita, com questões sobre o conteúdo estudado.

Conclusão
Esta WebQuest propiciará ao aluno desenvolver a capacidade de pesquisar
na Web e em outras referências, aprimorando sua autonomia e poder de
compreensão crítica dos conteúdos.

Créditos
Esta WebQuest foi desenvolvida pelo professor José Eduardo Amaral de
Oliveira Teixeira, docente de cursos Profissionalizantes, de Graduação e de Pósgraduação na área de Tecnologia da Informação, com a colaboração da professora
Lucélia Alves de Oliveira.
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