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TDD
 O Test-Driven Development (Desenvolvimento Guiado por 
 Testes) é uma técnica que orienta o desenvolvimento de  
 software, guiando o praticante a escrever programas seguindo 
 um ciclo de três etapas.  
1. Primeiro é desenvolvido um caso de teste para a próxima 
      funcionalidade que se deseja desenvolver. Esta etapa é conhecida 
      por vermelho (red), pois está definido apenas o caso de teste que falha.  
2. Implementar o código para que o teste passe é o objetivo da segunda etapa, 

constituindo então a etapa verde (green).  
3. O objetivo da última etapa é propor melhorias no código recém desenvolvido 

(refatoração), ato que não altera a funcionalidade.  
 O ciclo se inicia novamente por uma nova funcionalidade e assim sucessivamente 
(2002, Beck).



EXEMPLO DA APLICAÇÃO DO 
FLUXO

1. Escreva um caso de teste que exercite uma funcionalidade no software que ainda 
não existe.  

2. (Vermelho) Execute o conjunto de casos de teste. Se o teste for executado com 
sucesso, volte ao item 1. Se o teste falhar, vá ao item 3. 

3. (Verde) Implemente o código necessário para que o caso de teste recém escrito 
seja executado com sucesso. 

4. (Refatoração) Melhore (Refatore) o código escrito até aqui, para que seja o mais 
simples possível. 

5. Execute o conjunto de testes novamente. Se o conjunto falhar, faça as correções 
necessárias (item 4). Se funcionar, volte ao início do ciclo novamente até que as 
funcionalidades a serem implementadas sejam esgotadas.



VAMOS PRATICAR ? Exemplo #01



EXEMPLO #01

 O participante deverá implementar um filtro de faturas. Uma fatura contém um 
código, um valor, uma data e pertence a um cliente. Um cliente tem um nome, data 
de inclusão e um estado. 

 O filtro deverá então, dado uma lista de faturas, remover as que se encaixam nos 
critérios citados: 

1. Se o valor da fatura for menor que 2000. 
2. Se o valor da fatura estiver entre 2000 e 2500 e a data for menor ou igual a de 

um mês atrás. 
3. Se o valor da fatura estiver entre 2500 e 3000 e a data de inclusão do cliente 

for menor ou igual a 2 meses atrás. 
4. Se o cliente estiver com o estado de "INATIVO'’.



(RED) O PARTICIPANTE DEVERÁ 
IMPLEMENTAR UM FILTRO DE FATURAS.



(GREEN) O PARTICIPANTE DEVERÁ 
IMPLEMENTAR UM FILTRO DE FATURAS.



(RED) O PARTICIPANTE DEVERÁ 
IMPLEMENTAR UM FILTRO DE FATURAS.



(GREEN) O PARTICIPANTE DEVERÁ IMPLEMENTAR UM FILTRO 
DE FATURAS UMA FATURA CONTÉM UM CÓDIGO, UM 
VALOR, UMA DATA  E PERTENCE A UM CLIENTE. UM CLIENTE 
TEM UM NOME, DATA DE INCLUSÃO E UM ESTADO.



(RED) O FILTRO DEVERÁ ENTÃO, DADO UMA 
LISTA DE FATURAS, REMOVER AS QUE SE 
ENCAIXAM NOS CRITÉRIOS.



(GREEN) O FILTRO DEVERÁ ENTÃO, DADO 
UMA LISTA DE FATURAS, REMOVER AS QUE SE 
ENCAIXAM NOS CRITÉRIOS.



(RED) FILTRO #01: SE O VALOR DA 
FATURA FOR MENOR QUE 2000.



(GREEN) FILTRO #01: SE O VALOR 
DA FATURA FOR MENOR QUE 2000.



(RED) FILTRO #02: SE O VALOR DA FATURA 
ESTIVER ENTRE 2000 E 2500 E A DATA FOR 
MENOR OU IGUAL A DE UM MÊS ATRÁS.



(GREEN) FILTRO #02: SE O VALOR DA FATURA 
ESTIVER ENTRE 2000 E 2500 E A DATA FOR 
MENOR OU IGUAL A DE UM MÊS ATRÁS.



(REFACTOR) FILTRO #02: SE O VALOR DA 
FATURA ESTIVER ENTRE 2000 E 2500 E A DATA 
FOR MENOR OU IGUAL A DE UM MÊS ATRÁS.



(RED) FILTRO #02: SE O VALOR DA FATURA 
ESTIVER ENTRE 2000 E 2500 E A DATA FOR 
MENOR OU IGUAL A DE UM MÊS ATRÁS.



(GREEN) + (REFACTOR) FILTRO #02: SE O VALOR 
DA FATURA ESTIVER ENTRE 2000 E 2500 E A DATA 
FOR MENOR OU IGUAL A DE UM MÊS ATRÁS.



(REFACTOR) FILTRO #02: SE O VALOR DA 
FATURA ESTIVER ENTRE 2000 E 2500 E A DATA 
FOR MENOR OU IGUAL A DE UM MÊS ATRÁS.



(RED) FILTRO #03: SE O VALOR DA FATURA ESTIVER 
ENTRE 2500 E 3000 E A DATA DE INCLUSÃO DO 
CLIENTE FOR MENOR OU IGUAL A 2 MESES ATRÁS.



(RED) FILTRO #03: SE O VALOR DA FATURA ESTIVER 
ENTRE 2500 E 3000 E A DATA DE INCLUSÃO DO 
CLIENTE FOR MENOR OU IGUAL A 2 MESES ATRÁS.



(REFACTOR)      (RED) FILTRO #03: SE O VALOR DA FATURA 
ESTIVER ENTRE 2500 E 3000 E A DATA DE INCLUSÃO DO 
CLIENTE FOR MENOR OU IGUAL A 2 MESES ATRÁS.

De || para &&



(GREEN) FILTRO #03: SE O VALOR DA FATURA ESTIVER 
ENTRE 2500 E 3000 E A DATA DE INCLUSÃO DO 
CLIENTE FOR MENOR OU IGUAL A 2 MESES ATRÁS.



(RED) FILTRO #04: SE O CLIENTE 
ESTIVER COM O ESTADO DE “INATIVO”.



(GREEN) FILTRO #04: SE O CLIENTE 
ESTIVER COM O ESTADO DE “INATIVO”.
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TDD
 O Test-Driven Development (Desenvolvimento Guiado por 
 Testes) é uma técnica que orienta o desenvolvimento de  
 software, guiando o praticante a escrever programas seguindo 
 um ciclo de três etapas.  
1. Primeiro é desenvolvido um caso de teste para a próxima 
      funcionalidade que se deseja desenvolver. Esta etapa é conhecida 
      por vermelho (red), pois está definido apenas o caso de teste que falha.  
2. Implementar o código para que o teste passe é o objetivo da segunda etapa, 

constituindo então a etapa verde (green).  
3. O objetivo da última etapa é propor melhorias no código recém desenvolvido 

(refatoração), ato que não altera a funcionalidade.  
 O ciclo se inicia novamente por uma nova funcionalidade e assim sucessivamente 
(2002, Beck).



TDD COM CRITÉRIOS DE TESTE  
DE SOFTWARE

 O Test-Driven Development pautado em critérios de teste de  
software é baseado no ciclo tradicional do TDD, sendo incluso 
uma etapa para a melhoria do conjunto de casos de teste.  

1. Primeiro é desenvolvido um caso de teste para a próxima 
      funcionalidade que se deseja desenvolver. Esta etapa é conhecida 
      por vermelho (red), pois está definido apenas o caso de teste que falha.  

2. Implementar o código para que o teste passe é o objetivo da segunda etapa, 
constituindo então a etapa verde (green).  

3. O objetivo da última etapa é propor melhorias no código recém desenvolvido 
(refatoração), ato que não altera a funcionalidade. Adicionalmente são 
desenvolvidos casos de teste com o intuito de cobrir critérios de teste de software.



EXEMPLO DA APLICAÇÃO  
TDD COM CRITÉRIOS DE TESTE

1. Escreva um caso de teste que exercite uma funcionalidade no  
software que ainda não existe.  

2. (Vermelho) Execute o conjunto de casos de teste. Se o teste for executado com 
sucesso, volte ao item 1. Se o teste falhar, vá ao item 3. 

3. (Verde) Implemente o código necessário para que o caso de teste recém escrito 
seja executado com sucesso. 

4. (Refatoração) Melhore (Refatore) o código escrito até aqui, para que seja o mais 
simples possível. Melhore também o conjunto de casos de teste a fim de cobrir os 
critérios propostos. 

5. Execute o conjunto de testes novamente. Se o conjunto falhar, faça as correções 
necessárias (item 4). Se funcionar, volte ao início do ciclo novamente até que as 
funcionalidades a serem implementadas sejam esgotadas.
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CRITÉRIOS DE TESTE DE SOFTWARE

 O desenvolvimento de conjuntos de casos de teste tem como objetivo buscar a 
evidência de defeitos que não se tem o conhecimento que existam.  

 Desta forma, são definidas técnicas para conduzir o testador na atividade de 
desenvolvimento de casos de teste, fornecendo uma abordagem padronizada e 
fundamentada teoricamente (Delamaro etal, 2007). 

 Os critérios de teste de software têm por principal objetivo a diminuição do domínio 
de entrada a fim de tornar a atividade de teste viável, aumentando a possibilidade 
de encontrar defeitos (Myers, 2004).  

 O domínio de entrada e saída são todas as possibilidades de dados que podem ser 
computadas por um determinado programa (Myers, 2004). 



PROGRAMA

 Dado o seguinte programa, verificaremos quais são os requisitos de teste necessários 
para cobrir os seguintes critérios:  
1. Branch Coverage 
2. Statement Coverage



COBERTURA DE 
STATEMENTS

Critérios de Teste



COBERTURA DE STATEMENTS

 O objetivo deste critério é desenvolver casos de teste que exercite todos os 
statements de um programa. Em outras palavras, se um programa é composto por 15 
statements, é necessário que sejam criados casos de teste até que todos sejam 
executados ao menos uma vez. É possível que apenas um caso de teste seja suficiente 
para cobrir todos os nós do grafo.



COBERTURA DE BRANCHES Critérios de Teste



COBERTURA DE BRANCHES

 Este critério tem por objetivo que todos os branches 
do programa sejam exercitados como verdadeiros 
e como falso ao menos uma vez.
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TDD COM CRITÉRIOS
 O Test-Driven Development (Desenvolvimento Guiado por 
 Testes) é uma técnica que orienta o desenvolvimento de  
 software, guiando o praticante a escrever programas seguindo 
 um ciclo de três etapas.  
1. Primeiro é desenvolvido um caso de teste para a próxima 
      funcionalidade que se deseja desenvolver. Esta etapa é conhecida 
      por vermelho (red), pois está definido apenas o caso de teste que falha.  
2. Implementar o código para que o teste passe é o objetivo da segunda etapa, 

constituindo então a etapa verde (green).  
3. O objetivo da última etapa é propor melhorias no código recém desenvolvido 

(refatoração), ato que não altera a funcionalidade. Todavia, devem ser 
observados os critérios definidos (statements e branches). 

 No TDD com critérios de teste de software, o ciclo se inicia quando a cobertura de 
100% for atingida nos dois critérios.




