
 

1) Elaborar a lista de requisitos do Jogo da Velha. As regras a serem levantadas são 
as regras comuns do jogo. Algumas determinações foram dadas pelo cliente. São 
elas: Cada jogador deverá, alternadamente, iniciar a partida. O jogador deverá 
informar o seu apelido para iniciar a partida. O jogador poderá jogar escolhendo um 
dos símbolos disponíveis sendo eles “0” ou “X”. A cada partida vencida por um 
jogador o sistema contabiliza o total de partidas desse jogador. Em caso de empate 
o sistema não contabilizará esse resultado. O jogo só poderá ser jogado por dois 
jogadores. Não existirá jogo contra o “computador”. 
 

2) Dadas as breves descrições abaixo proponha uma lista de requisitos para a 

seguinte solução: 

Pretende-se criar um sistema de gestão de uma pequena lavanderia. Atualmente existem 4 empregados na lavanderia, 

3 máquinas de lavagem a seco, sendo uma para lãs e tecidos delicados, duas seções para passar a ferro e uma caixa. O empregado 

que fica no caixa, faz a recepção e a entrega das peças. Os outros estão nas máquinas de lavagem e nas seções de passagem. 

Usualmente as lãs e os tecidos delicados não requerem passagem a ferro. 

Um cliente quando se dirige à lavanderia pode vir entregar roupa para ser tratada ou fazer um levantamento de roupa 

já pronta. Cada cliente traz usualmente um conjunto de peças que varia entre 1 e 6 peças. Cada peça pode ser isolada ou 

pertencer a um conjunto (saia e blusa, calça e camisa). Há vários tipos de peças e de tratamentos a realizar: lavagem a seco, com 

ou sem passagem a ferro, lãs e tecidos especiais. 

O registro de um pedido de tratamento de roupa deve conter a seguinte informação: N.º, N.º do Cliente e Data. Além 

disso, deve conter o número de peças e o tipo de tratamento(s) para cada uma, a quantia a pagar e a data provável de entrega. 

O tratamento de uma peça pode passar por uma ou duas etapas, por parte de um ou dois empregados. Em cada etapa há que 

registrar N.º, N.º da peça a que se refere, N.º do Empregado e da Máquina que a faz, Data, Duração, se o tratamento ficou ou não 

completo, etc. 

Para cada máquina, devem ser registradas as seguintes informações: N.º, tipo, capacidade e duração média do 

tratamento. Uma máquina só efetua o tratamento quando dispõe de um número de peças igual ou superior a 75% da sua 

capacidade. A passagem a ferro é feita, pelo contrário, peça a peça. 

O sistema deve, ainda, manter os registros quer dos Empregados, quer dos Clientes. Sobre cada um, é registrado o N.º 

e o Nome e  o restante de informações necessárias. Deverá existir uma numeração distinta para os Empregados e para os Clientes. 

O sistema deverá permitir ainda fazer a manutenção de registros de Clientes, Empregados e Máquinas (criar, alterar, eliminar e 

listar). 

Finalmente, deverá disponibilizar algumas informações estatísticas para um determinado período de tempo, designadamente: 

• N.º de peças de cada tipo tratadas (total, por empregado e por máquina);  

• N.º de peças pendentes; 

• Tempo médio de tratamento (total, por empregado e por máquina); 

• N.º médio de etapas por tratamento completado; 

• Faturamento total. 

 

  


