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Introdução 

Objetivos do manual 

Esse livro tem como principal objetivo oferecer critérios e guias de desenvolvimento, e 

propor melhores práticas de desenvolvimento.  

Ele serve como porta de entrada para aqueles que necessitem se aprofundar nos mais 

diversos tópicos e tecnologias. Para isso, ao final de cada capítulo são apresentadas as 

referências bibliográficas que o desenvolvedor deve consultar sobre o tema. Em caso de 

dúvida, essa bibliográfica dará a palavra final sobre os tópicos caso haja algum conflito 

conceitual e o mesmo ainda não tenha sido corrigido em versões mais novas deste 

manual.  

Além disso esse manual é apenas um de uma série de outros produzidos. Os mesmos 

ampliarão os conceitos em cada uma das camadas descritas aqui. Veja também 

seguintes manuais adicionais1:  

 Fundamentos de Scrum 

 Desenvolvedor Scrum 

 Scrum Master 

 Fundamentos de ALM 

                                                 

 

1 Disponíveis online para download 
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 Sustentando ALM com Team Foundation Studio 

Esse não tem como objetivos: 

 Ser livre de erros, tantos conceituais ou gramáticos. Os melhores esforços em desenvolver esse 

livro foram empregados, mas nem a equipe envolvida nem os autores tem condições de prever 

todas as possíveis combinações das aplicações dos conceitos aqui descritos para garantir que os 

mesmos estão livres de erros; 

 Servir como passo-a-passo para implementação da arquitetura a desenvolvedores que não 

possuam a formação básica para desenvolvimento sobre do mesmo. 

 Cobrir todas as possibilidades de padrões de projetos e guias de desenvolvimento. Muitos dos 

conceitos aqui apresentados têm base na experiência da equipe e não refletem a única “versão 

da verdade”. Outros arquitetos poderão recomendar outras abordagens com a mesma eficácia 

aqui apresentada.  

 Ser a palavra final dos conceitos. A palavra final será sempre da equipe. 

A quem esse livro se destina 

 Arquitetos de software que queiram entender como desenvolver projetos padronizado; 
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Codificação 

O documento afirma que projetos devem seguir as guias e diz quais guias são mais 

importantes que outras.  

Para ajudá-lo nessa decisão, definimos o grau de importância de cada guia: 

 Guias que nunca deve pular e que devem ser aplicadas em todas as situações  

 Guias fortemente sugeridas  

 Guias recomentadas que podem não se aplicar à todas as situações 

Em geral, código gerado automaticamente não precisa seguir as guias de código. No 

entanto, é possível modificar os modelos usados para geração, tentando faze-los gerar 

código que siga as guias tanto quanto possível. 

Padrões Gerais 

Padrão de nomenclatura para assemblies, namespaces, tipos e membros. 

Idioma 

Codifique no idioma Inglês Americano (AV1701 - Use Inglês Americano, AV2301) 
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Capitalização 

Para diferenciar palavras diferentes em um nome, use a primeira letra maiúscula em cada 

uma das palavras que compõem o nome. Quando as duas letras iniciais de um 

identificador formam uma sigla, grafe-as.  

NÃO USAR 

 Não use separadores (underscore, símbolos, traços etc.). 

 Não trate palavras compostas do inglês como palavras diferentes, por exemplo: 

Pascal Camel Nunca 

Callback callback CallBack, callBack  

Metadata metadata MetaData, metaData 

USAR 

 Como minúsculas, em nomes de parâmetros  

ioStream 

uiReference 

dbRate 

 Como maiúsculas, em todos os outros casos  

IOStream 

UIReference 

DBRate 

 Use Camel Casing para nomes de parâmetros  
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propertyDescriptor 

htmlTag 

 Use Pascal Casing para todas as outras situações (Vide AV1506, AV2205) 

PropertyDescriptor 

HtmlTag 

REFE RÊ NCIAS:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms229043.aspx 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/ms229043(v=vs.100).aspx 

 

Padrões gerais de nomenclatura  

Guia de nomenclatura geral, como usar abreviaturas, siglas, nomes identificadores e 

recomendações de como não utilizar nomes específicos de uma linguagem. (Vide AV1701, 

AV1706) 

Escolha de palavras 

NÃO USAR 

 Não use separadores (underscore, símbolos, traços etc.). 

 Não use notação húngara. 

 Não use palavras reservadas, nem mesmo através de caracteres de escape. 

USAR 

 Use nomes sugestivos que facilitem a compreensão do código.  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x2dbyw72(v=vs.71).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms229043.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/ms229043(v=vs.100).aspx


 

 

MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO  PÁGINA 11 DE 112 

 

 

 Prefira um nome compreensível a um nome curto, DataAlteracao é mais compreensível do 

que DatAlt. 

 Uma propriedade chamada AlinhamentoGeral é mais compreensível do que uma 

propriedade chamada GeralAlinhamento.  

Abreviaturas  

NÃO USAR 

 Abreviaturas como parte de identificadores; prefira GetWindow a GetWin, 

BuscarRelatorio a BuscarRel. 

 Siglas que não sejam amplamente aceitas e conhecidas. 

 Não use nomes específicos de uma linguagem. 

USAR 

 Use nomes que façam sentido, prefira GetLength a GetInt. (Vide AV1707) 

 Nos raros casos onde for necessário, prefira utilizar um nome baseado em tipos específicos da 

CLR, em detrimento de uma linguagem específica. Por exemplo, um método de conversão para 

Int64 poderia se chamar ToInt64 (em referência ao tipo Int64 da CLR) em vez de ToLong 

(em referência ao tipo long do C# que é um alias para o CLR). 

 Evite abreviações sempre que possível (Vide AV1706) 

Assemblies e DLLs 

NÃO USAR 

N/A 
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USAR 

 Preencha o arquivo AssemblyInfo.cs corretamente (Vide AV2215) 

 Use nomes que definam um grande escopo de funcionalidades, como System.Data  

 Nomeie a DLL baseando-se no prefixo comum ente os assemblies contidos no Assembly principal, 

como, por exemplo: Um assembly com dois namespaces (Vide AV1505, AV2402): 

(MyAssembly.Area.Base e MyAssembly.Area.Data podem ser chamados de 

MyAssembly.Area.DLL) 

 Nomeie DLLs seguindo o padrão:  

<Empresa>.<Componente>.<Componente1>.dll 

 Onde <Componente> contém nomes separados por pontos, por exemplo: 

MyAssembly.Data 

MyAssembly.Data.Connections 

REFE RÊ NCIAS:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms229048.aspx 

Namespaces  

NÃO USAR 

 Não use o mesmo nome para um Namespace e para um tipo dentro desse Namespace. Não crie 

uma Classe chamada Debug dentro de um Namespace chamado Debug. 

 Não use nomes genéricos, como Element, Node, Log ou Message. Caso seja necessário 

utilizar nomes genéricos, qualifique-os, como no exemplo: FormElement, XmlNode, 

EventLog, SoapMessage. 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms229048.aspx
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USAR 

Defina identificadores claros que facilitem aos programadores entender com clareza o 

escopo do Namespace. Siga o seguinte padrão para nomear Namespaces (Vide AV1725). 

<Empresa>.(<Produto>|<Tecnologia>)[.<Especialidade>][.<Subnamespa

ce>]  

Exemplos: 

MyAssembly.Math 

MyAssembly.Security 

 Use prefixos com o nome da empresa para evitar conflitos com Namespaces de terceiros. 

 Use um nome conciso e sugestivo para o segundo nível de um nome de Namespace. 

 Organize a hierarquia de Namespaces por tecnologias e funcionalidades relacionadas, evitando 

nomeá-los segundo hierarquias da empresa. 

 Use Pascal Casing e separe os nomes com pontos, como, por exemplo: 

MyAssembly.Office.PowerPoint 

 Namespaces devem ser nomeados no plural, quando isso tornar mais fácil a compreensão de seu 

escopo de funcionalidades. Por exemplo, use System.Collections, em vez de 

System.Collection. Siglas e marcas são exceção; assim, prefira use System.IO a 

System.IOs. 

Classes, Structs e Interfaces 

NÃO USAR 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x2dbyw72(v=vs.71).aspx
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 Não nomeie classes com um prefixo (como, por exemplo, a letra C); interfaces são exceção e 

devem começar com a letra I.  

 Não use o underline/underscore (_). 

USAR 

 Use Pascal Casing. 

 Encerre o nome de classes derivadas com o nome da classe-base; por exemplo, os nomes de 

classes que derivam da classe Histórico devem se encerrar com Histórico: ItensHistorico. 

 Defina classes e interfaces com propósito único (Vide AV1000). 

 Crie interfaces pequenas e focadas (Vide AV1003). 

 Em múltiplas implementações, utilize interfaces ao invés de múltiplas classes (Vide AV1004). 

Mantenha as classes desacopladas (Vide AV1005). 

 Nomes de interfaces com pronomes ou frases pronomes, ou adjetivos que descrevem 

comportamento. Por exemplo, a interface chamada IComponent usa um pronome descritivo. A 

Interface ICustomAttributeProvider usa uma frase pronome. O nome IPersistable 

usa um adjetivo.  

 Prefixe Interfaces com a letra I, indicando que o tipo é uma interface. Exemplo 

IEquatable. 

 Em um par Classe/Interface onde a classe é uma implementação-base da interface, os nomes 

devem diferir somente pela letra I do prefixo, no nome da Interface. Por exemplo, a Interface a 

IAsyncResult deriva da classe AsyncResult. Ou seja, use nomes similares quando definir 

a par classe/interface onde a classe seja um padrão de implementação da interface. Os nomes 

devem ser diferentes somente pelo prefixo Iprefixo no nome da interface.  

Os exemplos a seguir são nomes corretos de interfaces. 
public interface IServiceProvider 

public interface IFormatable 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x2dbyw72(v=vs.71).aspx
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REFE RÊ NCIA:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/ms229040(v=vs.100).aspx 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8bc1fexb(v=vs.71).aspx 

Propriedades 

NÃO USAR 

 Não use as propriedades que correspondem aos mesmos nomes de métodos Get. Por exemplo, 

não nomeie uma propriedade como EmployeeRecord e um método de nome 

GetEmployeeRecord, pois isso confundirá outros programadores. 

USAR 

 Nomeie as propriedades usando um adjetivo, locução substantiva (palavras compostas) ou um 

substantivo.  

 Nomeie as propriedades booleanas com uma frase afirmativa (CanSeek, em vez de 

CantSeek). Opcionalmente, você também pode prefixar propriedades booleanas com o Can, 

mas somente onde ele adiciona valor (Vide AV1715) 

 Quando você tem uma propriedade com o tipo de um enumerador, o nome da propriedade pode 

ser o mesmo do enumerador. Por exemplo, se você tiver uma enumeração denominada 

CacheLevel, uma propriedade que retorna um dos seus valores também pode ser nomeada 

CacheLevel.  

 Propriedades devem possuir somente um propósito (Vide AV1000) 

Eventos 

NÃO USAR 

N/A 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/ms229040(v=vs.100).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/8bc1fexb(v=vs.71).aspx
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USAR 

 Use verbos ou frases verbais, tais como Clicked, Painting, DroppedDown e similares 

(Vide AV1735) 

 Nomeie eventos utilizando conceitos temporais; por exemplo, antes do fechamento de uma 

janela, o evento pode ser nomeado Closing, depois do fechamento, pode ser chamado 

Closed (Vide AV1737) 

 Use sentenças somente no presente ou no passado (Vide AV1737) 

 Nomeie event handlers (quando delegates) com "EventHandler" no final, como no exemplo: 

public delegate void ClickedEventHandler(object sender, 

ClickedEventArgs e); 

 Use os nomes “sender” e “e” nos event handlers.  

Campos 

NÃO USAR 

 Não use prefixos, como “g_" ou "s_", por exemplo. 

USAR 

 Aplicam-se a campos de visibilidade static e public. Os campos internal e private 

não são cobertos pelo guia, enquanto os campos protected e public não são permitidos.  

 Use Pascal Casing.  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x2dbyw72(v=vs.71).aspx
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Parâmetros 

NÃO USAR 

N/A 

USAR 

Nomes de parâmetros devem ser de compreensão muito clara, pois também aparecem 

na documentação e no IntelliSense.  

 Use Camel Casing.   

 Use nomes descritivos (Vide AV1709). 

 Use nomes baseados no contexto e não no tipo do parâmetro.  

 Parâmetros devem ser específicos (Vide AV1137). 

REFE RÊ NCIAS:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms229004(v=vs.110).aspx 

Recursos 

NÃO USAR 

N/A 

USAR 

 Use Pascal Casing.  

 Use nomes descritivos (não precisam ser necessariamente curtos) (Vide AV2205). 

 Aplique o seguinte padrão: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms229004(v=vs.110).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x2dbyw72(v=vs.71).aspx
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<Tipo da exceção><Descritivo da exceção> 

Exemplos: 

ArgumentExceptionIllegalCharacters  

ArgumentExceptionInvalidName  

ArgumentExceptionFileNameIsMalformed 

Padrões Desenvolvimento 

Classes 

AV1000 - Uma classe ou interface deve ter um propósito único  

Uma classe ou interface deve possuir somente um propósito dentro do Sistema que 

participa. Em geral, uma classe representa um tipo primitivo como um e-mail ou número 

ISBN, uma abstração de algum conceito de negócio, uma estrutura simples de dados ou 

é responsável por orquestrar a interação entre outras classes. Nunca a combinação de 

todos. Essa regra é conhecida como Single Responsibility Principle, um dos princípios do 

SOLID. 

Dica: Uma classe com a palavra And (e) obviamente viola essa regra. 

Dica: Use Design Patterns para comunicar a intenção da classe. Se não puder definir um 

design pattern único na classe, as chances são grandes de que estará fazendo mais que 

uma coisa. 

http://www.objectmentor.com/resources/articles/srp.pdf
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Nota: Se o desenvolvedor criar uma classe representando um tipo primitivo então é 

possível simplificar grandemente o uso, tornando-o imutável. 

AV1001 - Crie somente um construtor que retorne um objeto útil  

Não deve haver necessidade de inserir propriedades adicionais antes que o objeto possa 

ser usado para quaisquer propósitos definidos. No entanto, se seu construtor necessitar 

mais de três parâmetros (o que viola AV1561), então sua classe tem responsabilidades 

demais (e viola AV1000). 

AV1003 - Uma interface deve ser pequena e focada  

Interfaces devem ter um nome que explica claramente seu propósito ou função dentro 

do Sistema. Não combine vários membros vagamente relacionados dentro da mesma 

interface somente porque estavam todas na mesma classe. Separe os membros 

baseando-se em sua responsabilidade para que os callers somente necessitem chamar 

ou implementar a interface relacionada à tarefa em particular. Essa regra é mais 

conhecida como Interface Segregation Principle. 

AV1004 - Use uma interface ao invés de uma classe base para dar suporte à 

múltiplas implementações  

Se deseja expor um ponto de extensão de sua classe, exponha-o como uma interface ao 

invés de classe base. O Desenvolvedor não deve forçar os usuários desse ponto de 

extensão a derivar suas implementações de uma classe-base que pode ter um 

comportamento indesejado. No entanto, para sua conveniência o desenvolvedor pode 

http://www.objectmentor.com/resources/articles/isp.pdf
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implementar uma implementação padrão (abstrata) que pode servir como ponto de 

partida. 

AV1005 - Use uma interface para desacoplar classes umas das outras  

Interfaces são mecanismos eficazes para desacoplar classes umas das outras. 

 Podem prevenir associações bidirecionais;  

 Simplificam a substituição de uma implementação por outra;  

 Permitem substituição de um serviço externo ou recurso dispendioso com um pequeno stub 

temporário para uso em um ambiente de não produção.  

 Permitem substituir a implementação real com uma implementação simulada ou falsa do objeto 

em uma unidade de teste;  

 Usando um framework de Dependency Injection é possível centralizar a escolha de qual classe 

será usada quando uma interface especifica for requisitada.  

AV1008 - Evite classes estáticas  

Com a exceção de métodos de extensão (extension methods) as classes estáticas podem, 

com frequência, conduzir a código mal desenhado. Também são muito difíceis, se não 

impossíveis, de testar em isolamento a não ser que esteja disposto a usar algumas 

ferramentas de hacking.  

Nota: Se o desenvolvedor realmente necessitar de uma classe estática, marque a como 

estática de forma que o compilador previna que membros de instancias instanciem sua 

classe. Isso alivia o desenvolvedor de criar construtores explicitamente privados. 
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AV1010 - Não esconda membros herdados com a palavra-chave new  

Não somente a palavra chave new quebra o Polimorfismo, um dos princípios mais 

essenciais de orientação a objetos, mas também faz com que subclasses sejam mais 

difíceis de se compreender. Considere as seguintes duas classes: 

public class Book 

        { 

            public virtual void Print () 

            { 

 

                Console.WriteLine("Printing Book"); 

            } 

        } 

 

        public class PocketBook : Book 

        { 

            public new void Print () 

            { 

                Console.WriteLine("Printing PocketBook"); 

            } 

        } 

} 

Isso irá causar um comportamento que não é normalmente esperado em hierarquias de 

classes: 

PocketBook pocketBook = new PocketBook (); 

http://en.wikipedia.org/wiki/Polymorphism_in_object-oriented_programming
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pocketBook.Print(); // Will output "Printing PocketBook " 

((Book)pocketBook).Print(); // Will output "Printing Book" 

Não deveria haver diferença entre chamar Print dentro de uma referência à classe base 

ou através da classe derivada. 

AV1011 - Deveria ser possível tratar um objeto derivado como se fosse a classe base 

 

Em outras palavras, o desenvolvedor deveria ser capaz de usar a referência de uma 

classe derivada sempre que a referência a sua classe base for usada, sem conhecer a 

classe derivada específica. Ou seja, o desenvolvedor deveria ser capaz de usar uma 

referência de uma classe derivada sempre que a referência a sua classe-base for usada, 

sem necessitar ter conhecimento específico sobre a classe derivada. Um exemplo notável 

da violação dessa regra é lançar um NotImplementedException quando 

sobrescrever os métodos da classe-base. Um exemplo mais sutil é desonrar o 

comportamento esperado pela classe-base.  

Nota: Esta regra é também conhecida como o Princípio de Substituição Liskov, um dos 

princípios S.O.L.I.D.. 

AV1013 - Não faça referência a classes derivadas dentro da classe base  

Dependências dentro da classe-base com suas subclasses vão contra o design correto de 

orientação a objetos e pode impedir que outros desenvolvedores incluam novas classes 

derivadas. 
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AV1014 - Evitar expor outros objetos dos quais se tem dependência  

Se o desenvolvedor se encontrar escrevendo código como este então estará violando a 

Lei de Demeter (Law of Demeter). 

someObject.SomeProperty.GetChild().Foo(); 

Um objeto não pode expor outras classes das quais depende porque aquelas que as 

chamam podem usar incorretamente a propriedade ou método exposto, acessando o 

objeto por trás dele. Ao fazer isso, o desenvolvedor pode executar código que se torne 

acoplado à classe sendo usada, dessa forma limitando a chance de substitui-la na fase 

futura. 

Nota: Usando uma classe desenhada com o padrão Fluent Interface aparentemente viola 

esta regra, mas está simplesmente retornando a si mesmo para que correntes de 

métodos seja possível. 

Exceção: Inversão de Controle ou Injeção de Dependência normalmente requerem que 

se exponha a dependência como uma propriedade pública. Enquanto essa propriedade 

não for usada para nada mais além do que injeção de dependência isso não seria 

considerado como uma violação. 

AV1020 - Evitar dependências bidirecionais  

Isto significa que duas classes sabem sobre os membros públicos uma da outra e 

dependem uma da outra para seu comportamento interno. Refactoring ou substituição 

dessas duas classes requer mudanças a ambas e pode envolver muito trabalho 

http://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Demeter
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inesperado. O modo mais obvio de quebrar essa dependência é introduzir uma interface 

para uma das classes e usando Injeção de Dependência. 

Exceção: Modelos de domínio como os definidos em Domain Driven Design tendem a 

ocasionalmente envolver associações bidirecionais que modelam associações reais. Em 

outros casos, garanta que são totalmente necessárias. E, se forem, mantenham-nas. 

AV1025 - Classes devem ter estado e comportamento  

Em geral, se o desenvolvedor encontrar muitas classes somente com dados em seu 

código, provavelmente ele também tem algumas classes estáticas com muito 

comportamento (ver AV1008). Use os princípios de orientação a objetos explicadas nesta 

seção e mova a lógica o mais perto possível dos dados a que se aplicam. 

Exceção: A única exceção à esta regra são classes que são usadas como dados de 

transferência sobre um canal de comunicação, também chamado de Data Transfer Objects, 

ou classe que envolvem vários parâmetros de um método. 

Design de Membros 

Guia de Design de Membros 

AV1100 - Permita que propriedades sejam definidas em qualquer ordem  

Propriedades devem ser independentes de estado de outras propriedades, ou seja, não 

deve haver diferença entre primeiro definir a propriedade DataSource e depois 

DataMember e vice-versa. 

http://martinfowler.com/eaaCatalog/dataTransferObject.html
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AV1105 - Use um método ao invés de uma propriedade  

 Se o trabalho for mais dispendioso que definir um campo de valor 

 Se representar uma conversão como do método Object.ToString. 

 Se retornar um resultado diferente cada vez que for chamado, mesmo que os argumentos não 

mudem. Por exemplo, o NewGuid. 

 Se a operação causar um efeito colateral como mudar algum estado interno não diretamente 

relacionado com a propriedade (que viola o Command Query Separation). 

Exceção: Popular um cache interno ou implementar o lazy-loading. 

AV1110 - Não use propriedades mutuamente exclusivas  

Propriedades que não podem ser usadas ao mesmo tempo significa um tipo que está 

representando dois conceitos conflitantes. Mesmo que esses conceitos compartilhem 

algum comportamento ou estado, estes obviamente, tem regras diferentes que não irão 

cooperar. 

Esta violação é, com frequência, vista em modelos de domínio e introduz todo tipo de 

lógica condicional relacionada a essas regras de conflito, causando cascatas que pioram 

significantemente o fardo de manutenção. 

AV1115 - Um método ou propriedade deve fazer somente uma coisa  

Similar à regra AV1000, um método deve ter somente uma responsabilidade 

http://martinfowler.com/bliki/CommandQuerySeparation.html
http://www.martinfowler.com/eaaCatalog/lazyLoad.html
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AV1125 - Não exponha objetos com estado através de membros estáticos  

Um objeto com estado é um objeto que contém muitas propriedades e muitos 

comportamentos. Se o desenvolvedor expor um objeto através de uma propriedade 

estática ou método de algum outro objeto, será muito difícil refatorar ou testar 

unitariamente a classe que dependa de tal estado do objeto. Em geral, introduzir uma 

construção como essa é um grande exemplo de violação de muitas guias deste capitulo. 

Um exemplo clássico disso é a propriedade HttpContext.Current, parte do ASP.NET. 

Muitos veem a classe HttpContext como fonte de muito código horroroso. De fato, 

as guias de teste Isolate the Ugly Stuff frequentemente se refere à esta classe. 

AV1130 - Retorne uma IEnumerable<T> or ICollection<T> ao invés de uma 

coleção concreta  

Em geral, o desenvolvedor não deseja que usuários sejam capazes de mudar uma 

coleção interna, então não retorne Arrays, listas ou outras classes de coleção 

diretamente. Ao invés disso, retorne uma IEnumerable<T>, ou, se o usuário deve ser 

capaz de contar, uma ICollection<T>. 

Nota: Se o desenvolvedor estiver usando .NET 4.5, será possível também usar 

IReadOnlyCollection<T>, IReadOnlyList<T> ou 

IReadOnlyDictionary<TKey, TValue>. 
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AV1135 - Propriedades, métodos e argumentos representando strings ou coleções 

nunca dever ser nulas  

Retornar nulos pode ser inesperado para quem chama. Sempre retorne uma coleção 

vazia ou uma string vazia ao invés de uma referência nula. Isso também previne 

bagunças de código com checagens para nulos, ou pior, para 
string.IsNotNullOrEmpty(). 

AV1137 - Defina parâmetros o mais especificamente possível  

Se seu membro necessita de um dado específico, defina parâmetros tão especificamente 

quanto os membros e não pegue objetos containers.  Por exemplo, considere um 

método que necessita de um connection string exposta através de alguma interface 

IConnection. Ao invés de pegar a dependência da configuração completa, defina um 

parâmetro para a connection string. Isso não só previne acoplamentos desnecessários, 

mas também melhora a manutenção do código em longo prazo. 

AV1140 - Considere usar valores específicos de domínio ao invés de primitivos  

Ao invés de usar strings, integers ou decimals para representar tipos específicos de 

domínio, tipo um número ISBN, um endereço de email ou quantidade de dinheiro, 

considere criar objetos de valores dedicados que envelopem os dados e as regras de 

validação que se aplicam a ela. Ao fazer isso, o desenvolvedor evita acabar com múltiplas 

implementações das mesmas regras de negócios, e também melhor a manutenção e 

evita bugs. 



 

 

MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO  PÁGINA 28 DE 112 

 

 

Design Geral 

AV1200 - Lance exceções ao invés de retornar algum tipo de valor de status  

Um código base que usa valores de retorno para reportar sucesso ou falha tendem a ter 

afirmações if salpicadas por todo o código. Muito frequentemente, quem chama se 

esquece, de alguma forma, a checar o valor de retorno. Estruturas de tratamento de 

exceções foram introduzidas de forma a permitir que exceções sejam lançadas e 

capturadas ou substituídas numa camada mais alta. Na maioria dos sistemas é comum 

lançar exceções sempre que uma situação inesperada ocorrer. 

AV1202  - Forneça mensagens de exceção ricas e significativas  

A mensagem deve explicar a causa da exceção e claramente descrever o que precisa ser 

feito para evitar-se a exceção. 

AV1205 - Lance a exceção mais especifica que for apropriada  

Por exemplo, um método recebe um argumento nulo, deveria lançar um 

ArgumentNullException ao invés de seu tipo base ArgumentException. 

AV1210 - Não engula erros ao capturar exceções genéricas  

Evite engolir erros ao capturar exceções não-específicas, tipo uma Exception, 

SystemException, e assim por diante, em código da aplicação. Somente código de 

nível alto, usado como última alternativa para tratamento de exceção, deve capturar 
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exceções não-específicas para que sejam gravadas (log) e desativem a aplicação de 

forma elegante. 

AV1215 - Trate exceções em código assíncrono de forma apropriada  

Quando lançar ou tratar exceções em código que use async/await ou um task 

lembre-se das seguintes duas regras: 

 Exceções que ocorrem dentro de um bloco async/await e dentro de uma ação Task são 

propagadas para quem espera (awaiter). 

 Exceções que ocorrem no código precedente ao bloco assíncrono são propagadas ao caller 

(quem chama). 

AV1220 - Sempre verifique por nulos em um manipulador de eventos (Event 

Handler)  

Um evento que não possui nenhum assinante (subscriber) é nulo, então antes de invoca-

lo sempre se assegure que a lista do delegado (delegate), representado pela variável do 

evento, não é nula. Além disso, para evitar conflitos em mudanças feitas por 

processamentos paralelos, use uma variável temporária para evitar alterações 

simultâneas ao delegado. 

event EventHandler<NotifyEventArgs> Notify; 

        void RaiseNotifyEvent(NotifyEventArgs args) 

        { 

            EventHandler<NotifyEventArgs> handlers = Notify; if 

(handlers != null) 

            { 
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                handlers(this, args); 

            } 

        } 

Dica: O desenvolvedor pode evitar que listas delegadas sejam, de qualquer forma, 

vazias. Simplesmente defina um delegado vazio desta forma: 

event EventHandler<NotifyEventArgs> Notify = delegate { }; 

AV1225 - Use um método protected virtual para provocar cada evento  

O consenso a estas guias permite que classes derivadas manipulem eventos de classes 

base ao sobrescrever os métodos protegidos. O nome do método protected 

virtual deve ser o mesmo que o nome do evento, mas com prefixo de On. Por 

exemplo um protected virtual method para um evento chamado TimeChanged é 

nomeado OnTimeChanged(). 

Nota: Classes derivadas que sobrescrevam métodos privados virtuais não são 

requeridas para chamar a implementação da classe base. A classe base deve continuar 

seu trabalho corretamente mesmo que a sua implementação não seja chamada. 

AV1230 - Considere prover eventos para propriedades alteradas  

Considere prover eventos que são provocados quando certas propriedades forem 

alteradas. Tal evento deve ser nomeado PropertyChanged, onde Property deve ser 

substituído pelo nome da propriedade da qual o evento está associado. 
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Nota: Se sua classe tiver muitas propriedades que requeiram eventos correspondentes, 

considere implementar a interface INotifyPropertyChanged. Essa interface é usada 

com frequência no padrão Presentation Model e Model-View-ViewModel. 

AV1235 - Não passe nulos como sender de argumentos quando provocar um 

evento  

Frequentemente, um event handler é usado para manuseio de eventos similares 

oriundos de múltiplos remetentes (senders). O argumento sender é usado para asserir a 

fonte do evento. Sempre passe a referência de sua fonte (tipicamente this) quando 

provocar o evento. Além disso, não passe nulos como parâmetro de dado quando 

provocar um evento. Se não houver dados a serem passados, use EventArgs.Empty 

ao invés de nulo. 

Exceção: Em eventos estáticos, o argumento sender deve ser nulo. 

AV1240 - Use restrições genéricas quando aplicáveis  

Ao invés de moldar (cast) de um tipo de objeto para outro em métodos genéricos, use 

as restrições where ou operador as para especificar as características exatas do 

parâmetro genérico. Por exemplo: 

class SomeClass 

{ } 

// Don't 

class MyClass<T> 

{ 

    void SomeMethod(T t) 

http://msdn.microsoft.com/en-us/magazine/dd419663.aspx
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    { 

        object temp = t; 

        SomeClass obj = (SomeClass)temp; 

    } 

} 

// Do 

class MyClass<T> where T : SomeClass 

{ 

    void SomeMethod(T t) 

    { 

        SomeClass obj = t; 

    } 

} 

 

AV1250 - Avalie o resultado de uma expressão LINQ antes de retorná-la  

Considere as seguintes linhas de código: 

public IEnumerable<GoldMember> GetGoldMemberCustomers() 

        { 

            const decimal GoldMemberThresholdInEuro = 1000000; 

 

            var q = from customer in db.Customers 

                    where customer.Balance > 

GoldMemberThresholdInEuro 

                    select new GoldMember(customer.Name, 

customer.Balance); 
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            return q; 

        } 

Como pesquisas LINQ usam execução deferida, retornar “q” irá, na verdade, retornar a 

estrutura de expressão representada acima na pesquisa. Todas as vezes que o caller 

avaliar esse resultado usando um foreach ou algo similar, a pesquisa inteira é 

reexecutada resultando numa nova instancia do GoldMember todas as vezes. 

Consequentemente, você não pode usar o operador == para comparar múltiplas 

instancias de GoldMember. Ao invés disso, sempre avalie explicitamente o resultado de 

uma pesquisa LINQ usando q.ToList(), ToArray() ou métodos similares. 

Manutenção 

AV1500 - Métodos não devem exceder 7 declarações  

Um método que requer mais que 7 declarações está simplesmente fazendo coisas 

demais ou tem muitas responsabilidades. Também requer que a mente humana analise 

as declarações com exatidão para entender o que o código está fazendo. Quebre-o em 

partes múltiplas menores e focadas com nomes autoexplicativos, mas tenha certeza que 

o algoritmo de alto-nível se mantenha claro. 

AV1501 - Torne privados todos os membros e tipos como internos por padrão  

Para tomar a decisão consciente de quais membros tornar disponíveis a outras classes 

primeiro restrinja o escopo tanto quanto possível. Então, cuidadosamente decida o que 

expor como um membro público ou tipo. 
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AV1502 - Evite condições com negativas duplas  

Embora uma propriedade como customer.HasNoOders faça sentido, evite usa-la de 

forma negativa, como abaixo: 

bool hasOrders = !customer.HasNoOrders; 

Negativas duplas são mais difíceis de entender do que expressões simples, e pessoas 

não notam facilmente as negativas duplas. 

AV1505 - Nomeie assemblies com seu namespace recipiente  

Todos os DLLs devem ser nomeados de acordo com o padrão 

<Compania>.<Componente>.dll onde <Compania> se refere ao nome da empresa 

e <Componente> contém um ou mais cláusulas separadas por pontos. Por exemplo 

MyAssembly.Project.Web.Controls.dll. 

Como exemplo, considere um grupo de classes organizadas dentro do namespace 

MyAssembly.Project.Web.Binding expostos por uma certa assembly. De acordo 

com esta guia, essa assembly deveria se chamar 
MyAssembly.Project.Web.Binding.dll. 

Exceção: Se o desenvolvedor decidir combinar classes de múltiplos namespaces não 

relacionados em uma assembly, considere usar o sufixo Core, mas não use esse sufixo 

no namespace. Por exemplo, MyAssembly.Project.Consulting.Core.dll.  
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AV1506 - Nomeie um arquivo fonte com o tipo que contém  

Use Pascal Casing para nomear o arquivo e não use underlines/underscores (_) 

AV1507 - Limite o conteúdo do arquivo de fonte a um tipo  

Exceção: Tipos aninhados devem, por motivos óbvios, ser parte do mesmo arquivo. 

AV1508 - Nomeie um arquivo fonte com sua função lógica do tipo parcial  

Quando usar tipos parciais e alocando parte por arquivo, nomeie cada arquivo com a 

parte lógica que essa parte implementa. Por exemplo: 

// In MyClass.cs 

public partial class MyClass 

{...} 

 

// In MyClass.Designer.cs public partial class MyClass 

{...} 

AV1510 - Use declarações using ao invés do nome qualificado dos tipos  

Limite o uso de nomes qualificados de tipos para evitar conflitos de nomes. Por exemplo, 

não use isto: 

var list = new System.Collections.Generic.List<string>(); 

Mas use isto 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x2dbyw72(v=vs.71).aspx
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using System.Collections.Generic; var list = new List<string>(); 

Se for necessário prevenir contra conflitos de nome, use a diretiva using para definir um 

pseudônimo: 

using Label = System.Web.UI.WebControls.Label; 

AV1515 - Não use números “mágicos”  

Não use valores literais, nem numéricos ou strings, em seu código a não ser para definir 

constantes simbólicas. Por exemplo: 

public class Whatever 

    { 

        public static readonly Color PapayaWhip = new 

Color(0xFFEFD5);  

        public const int MaxNumberOfWheels = 18; 

    } 

Strings intencionadas para registro (log) ou rastreabilidade (tracing) são isentas desta 

regra. Literais são permitidos quando seu significado é claro no contexto, mas não serão 

alterados no futuro. Por exemplo:  

mean = (a + b) / 2; // okay 

WaitMilliseconds(waitTimeInSeconds * 1000); // clear enough 

Se o valor de uma constante depender no valor de outra, tente deixar isso explícito no 

código. 
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public class SomeSpecialContainer 

    { 

        public const int MaxItems = 32; 

        public const int HighWaterMark = 3 * MaxItems / 4; // at 

75% 

    } 

Nota: Um enumerador pode, com frequência, ser usado para certos tipos de constantes 

simbólicos.  

AV1520 - Somente use var quando o tipo for muito obvio  

Somente use var como resultado de uma pesquisa LINQ, ou se o tipo for bem obvio na 

mesma declaração e usando-o melhora a leitura. Então não: 

var i = 3; // what type? int? uint? float? 

var myfoo = MyFactoryMethod.Create("arg"); // Not obvious what 

base-class or 

            // interface to expect. Also difficult 

            // to refactor if you can't search for 

            // the class 

Ao invés disso, use var como: 

var q = from order in orders where order.Items > 10 and 

order.TotalValue > 1000;  

var repository = new RepositoryFactory.Get<IOrderRepository>(); 

var list = new ReadOnlyCollection<string>(); 
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Em todos os exemplos acima é claro o tipo que se espera. Para mais detalhes sobre o 

raciocínio das vantagens e desvantagens de usar var, leia o artigo de Eric Lippert Uses 

and misuses of implicit typing. 

AV1521 - Declare e inicialize variáveis o mais tarde possível  

Evite os estilos C e Visual Basic onde todas as variáveis têm que ser definidas no início de 

um bloco, mas defina e inicialize cada variável no ponto em que for necessário. 

AV1522 - Defina cada variável em declarações separadas  

Não use construções confusas como abaixo: 

var result = someField = GetSomeMethod(); 

AV1523 - Favoreça Inicializadores de Objetos e Coleções ao invés de declarações 

separadas  

Ao invés de:  

var startInfo = new ProcessStartInfo(“myapp.exe”); 

startInfo.StandardOutput = Console.Output; 

startInfo.UseShellExecute = true; 

Use Object Initializers: 

var startInfo = new ProcessStartInfo(“myapp.exe”)  

{ 

http://blogs.msdn.com/b/ericlippert/archive/2011/04/20/uses-and-misuses-of-implicit-typing.aspx
http://blogs.msdn.com/b/ericlippert/archive/2011/04/20/uses-and-misuses-of-implicit-typing.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb384062.aspx
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 StandardOutput = Console.Output, UseShellExecute = true  

};  

Similarmente, ao invés de:  

var countries = new List<string>();  

 countries.Add(“Netherlands”);  

 countries.Add(“United States”); 

Use collection ou dictionary initializers: 

var countries = new List<string> { "Netherlands", "United States" 

}; 

AV1525 - Não faça comparações explicitas com true ou false  

É considerado um estilo pobre comparar uma expressão do tipo booleana com true ou 

false. Por exemplo: 

while (condition == false) { }  // wrong; bad style 

while (condition != true) { }   // also wrong 

while (((condition == true) == true) == true) { }// where do you 

stop? while (condition)  

AV1530 - Não altere uma variável de loop dentro de um for ou foreach  

Atualizar a variável de loop dentro do corpo de loop é geralmente considerado confuso, 

ainda mais se a variável de loop for modificada em mais de um lugar. Mesmo que essa 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb531208.aspx
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regra se aplique para loops foreach, um enumerador tipicamente detectará mudanças na 

coleção durante a iteração do loop. 

for (int index = 0; index < 10; ++index) 

   { 

      if (condition) 

          { 

           index = 11; // Wrong! Use ‘break’ or ‘continue’ 

instead. 

          } 

   } 

AV1532 - Evite loops aninhados  

Um método que aninha loops é mais difícil de entender que o loop singular. De fato, na 

maioria dos casos loops aninhados podem ser substituídos por pesquisas LINQ muito 

mais simples que usam a palavra chave from duas vezes ou mais para fazer join de 

dados. 

AV1535 - Sempre adicione um bloco depois da palavra-chave if, else, while, for, 

foreach e case   

Favor notar que isso também evita possíveis confusões em declarações na forma de: 

if (b1) if (b2) Foo(); else Bar();  // which ‘if’ goes with the 

‘else’? 

// The right way:  

if (b1) 
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{ 

    if (b2) 

    { 

        Foo(); 

    } 

    else 

    { 

        Bar(); 

    } 

} 

AV1536 - Sempre adicione um bloco depois do último case dentro de uma 

declaração switch  

Adicione um comentário descritivo no bloco default se este tiver que ser vazio. Mais 

ainda, se esse bloco não deve ser iterado lance uma InvalidOperationException 

para detectar mudanças futuras que podem passar desapercebidas dos casos existentes. 

Isso garante código melhor, porque todos os caminhos que o código pode passar foram 

analisadas e pensadas. 

void Foo(string answer) 

   { 

      switch (answer) 

        { 

           case "no": 

            Console.WriteLine("You answered with No"); break; 

 

           case "yes": 
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             Console.WriteLine("You answered with Yes"); break; 

 

           default: 

             // Not supposed to end up here. 

             throw new InvalidOperationException("Unexpected 

answer " + answer); 

       } 

   } 

AV1537 - Termine cada declaração if-else-if com uma parte else  

Por exemplo: 

void Foo(string answer) 

{ 

    if (answer == "no") 

    { 

        Console.WriteLine("You answered with No"); 

    } 

    else if (answer == "yes") 

    { 

        Console.WriteLine("You answered with Yes"); 

    } 

    else 

    { 

                // What should happen when this point is reached? 

Ignored? If not, 

                // throw an InvalidOperationException. 

            } 
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        } 

AV1540 - Seja relutante contra múltiplas declarações de retorno  

Uma entrada, uma saída é u m princípio que mantém controle do fluxo legível. No 

entanto, se o método é muito pequeno e obedece a guia AV1500 então declarações de 

retorno múltiplas podem melhorar a leitura, ao invés de usar algum boolean central que 

é atualizado em cada ponto. 

AV1545 - Não use declarações if-else ao invés de (condicionais) definições simples 

 

Expresse suas intenções diretamente. Por exemplo, ao invés de: 

bool pos; 

  if (val > 0) 

    { 

      pos = true; 

    } 

  else 

    { 

      pos = false; 

    } 

 

Escreva: 

bool pos = (val > 0); // initialization 
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Ao invés de: 

 string result; 

 

 if (someString != null) 

  { 

    result = someString; 

  } 

 else 

  { 

    result = "Unavailable"; 

  } 

 return result; 

Escreva: 

return someString ?? "Unavailable"; 

AV1547 - Encapsule expressões complexas em um método ou propriedade  

Considere o seguinte exemplo: 

if (member.HidesBaseClassMember && (member.NodeType != 

NodeType.InstanceInitializer)) 

 { 

   // do something 

 } 
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Para se entender o que essa expressão faz, é necessário analisar os detalhes exatos e 

todas os possíveis resultados. Obviamente, é possível inserir um comentário explicativo 

sobre ele, mas é muito melhor substituir essa expressão complexa com um nome claro 

de método: 

if (NonConstructorMemberUsesNewKeyword(member)) 

{ 

   // do something 

} 

private bool NonConstructorMemberUsesNewKeyword(Member member)  

{ 

  return (member.HidesBaseClassMember && (member.NodeType != 

NodeType.InstanceInitializer); 

}  

O desenvolvedor terá que entender a expressão se for modifica-la, mas o código que o 

chama é muito mais fácil de entender. 

AV1551 - Chame o método mais sobrecarregado ao invés de outros métodos 

sobrecarregados  

Esta guia se aplica somente a sobrecargas intencionadas a prover argumentos opcionais. 

Considere, por exemplo, o código a seguir: 
 
public class MyString 

{ 

    private string someText; 

 

    public MyString(string text) 
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    { 

        this.someText = text; 

    } 

 

    public int IndexOf(string phrase) 

    { 

        return IndexOf(phrase, 0, someText.Length); 

    } 

 

    public int IndexOf(string phrase, int startIndex) 

    { 

        return IndexOf(phrase, startIndex, someText.Length - 

startIndex); 

    } 

 

    public virtual int IndexOf(string phrase, int startIndex, int 

count) 

    { 

        return someText.IndexOf(phrase, startIndex, count); 

    } 

} 

A classe MyString possui três sobrecarregas para o método IndexOf, mas dois deles 

simplesmente chamam o método que possui mais parâmetros. Note que a mesma regra 

se aplica para construtores de classes; implemente a sobrecarga mais completa e chame 

essa de outras sobrecargas usando o operador this(). Note, também, que os 

parâmetros com o mesmo nome devem aparecer na mesma posição em todas as 

sobrecargas.  
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Importante: Se o desenvolvedor desejar permitir que classes derivadas sobrescrevam 

esses métodos, defina a sobrecarga mais completa como um método protected virtual 

que pode ser chamado por todas as outras sobrecargas.  

AV1553 - Use somente argumentos opcionais para substituir sobrecargas  

A única razão válida para usar argumentos opcionais em C# 4.0 é para substituir o 

exemplo da regra AV1551 com um método singular, como: 

public virtual int IndexOf(string phrase, int startIndex = 0, int 

count = 0) 

{ 

    return someText.IndexOf(phrase, startIndex, count); 

} 

Se o parâmetro opcional for referência a um tipo então este pode somente ter o valor 

padrão nulo. Mas, como strings, listas e coleções nunca devem ter nulos, de acordo com 

a regra AV1235, o desenvolvedor deve usar métodos sobrecarregados. 

Nota: Os valores padrão dos parâmetros opcionais são guardados pelo lado que chama. 

Por isso, mudar o valor padrão sem recompilar o código que chama causa com que os 

novos valores padrão não sejam aplicados corretamente.  

Nota: Quando um método de uma interface define um parâmetro opcional, seu 

valor padrão não é considerado durante a resolução da sobrecarga a não ser que a 

classe concreta seja chamada através da referência da interface. Veja this postado 

por Eric Lippert para mais detalhes. 
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AV1555 - Evite usar argumentos com nomes  

Argumentos com nomes foram introduzidos em C# 4.0 para facilitar chamadas de 

componentes COM que são conhecidos por oferecer demasiados parâmetros opcionais. 

Se houver necessidade de chamar argumentos nomeados para facilitar a leitura do 

método sendo chamado, o método provavelmente está fazendo demais de deve ser 

refatorado. 

A única exceção onde argumentos nomeados melhore a leitura é quando um construtor 

que retorna um objeto válido é chamado desta forma: 

Person person = new Person(firstName: "John", lastName: "Smith",  

dateOfBirth: new DateTime(1970, 1, 1)); 

AV1561 - Não permita métodos e construtores com mais que três parâmetros  

Se o desenvolvedor tiver um método com mais de três parâmetros, use uma estrutura 

ou classe para passar múltiplos argumentos como explicados no design pattern de 

Specification. Em geral, quanto menor o número de argumentos, mais fácil será entender o 

método. Adicionalmente, um método com vários parâmetros requer vários cenários de 

teste. 

AV1562 - Não use parâmetros ref ou out  

Esses fazem com que o código seja menos compreensível e podem conduzir 

desenvolvedores a criar bugs. Dê preferência a retornar objetos compostos. 



 

 

MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO  PÁGINA 49 DE 112 

 

 

AV1564 - Evite métodos que aceitem a bandeira bool  

Considere a seguinte assinatura de método: 

public Customer CreateCustomer(bool platinumLevel) {} 

À primeira vista esta assinatura parece perfeitamente aceitável, mas quando chamada de 

outro método perde completamente seu propósito: 

Customer customer = CreateCustomer(true); 

Com frequência, um método que aceite uma bandeira faz mais do que uma coisa só e 

precisa ser refatorado em dois ou mais métodos. Uma solução alternativa é substituir a 

bandeira com uma enumeração.  

AV1568 - Não use parâmetros como uma variável temporária  

Nunca use um parâmetro como uma variável conveniente para guardar estados 

temporários. Mesmo que o tipo de sua variável temporária seja o mesmo, o nome 

normalmente não reflete o propósito da variável temporária. 

AV1570 - Sempre verifique o resultado de uma operação as  

Se for usar as para obter uma referência de interface de um objeto, sempre se assegure 

de que essa operação não retorne nula. Falhar em fazer isso pode causar uma 

NullReferenceException num ponto muito mais posterior se o objeto não 

implementar essa interface. 
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AV1575 - Não comente código  

Nunca faça check-in de código que esteja comentado, mas ao invés disso use um 

sistema de acompanhamento de trabalho (work item tracking) para acompanhar o 

trabalho a ser feito. Ninguém sabe o que fazer quando encontram um bloco de código 

comentado. Foi temporário ou desabilitado para testes? Foi copiado como exemplo? 

Deveria ser removido? 

Nomes 

AV1701 - Use Inglês Americano  

Todos os tipos de membros, parâmetros e variáveis devem ser nomeados usando 

palavras do Inglês Americano. 

 Escolha palavras fáceis de ler, preferencialmente nomes gramaticalmente corretos. Por exemplo, 

HorizontalAlignment é mais legível que AlignmentHorizontal. 

 Favoreça legibilidade sobre brevidade. O nome de propriedade CanScrollHorizontal é 

melhor que ScrollableX (uma referência obscura ao X-axis). 

 Evite nomes que conflitem com palavras chaves usadas comumente em linguagens de 

programação. 

Exceção: Na maioria dos projetos, o desenvolvedor irá usar palavras e frases de seu 

domínio e nomes específicos de sua Compania. A Análise de código estático do Visual 

Studio irá conduzir uma busca por erros de digitação em todo o código, então é possível 

que tais termos tenham que ser inseridos no Custom Code Analysis Dictionary. 

http://blogs.msdn.com/fxcop/archive/2007/08/20/new-for-visual-studio-2008-custom-dictionaries.aspx
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AV1702 - Use Casing correto para elementos de linguagem  

Elemento de Linguagem Casing Exemplo 

Class, Struct Pascal AppDomain 

Interface Pascal IBusinessService 

Enumeration type Pascal ErrorLevel 

Enumeration values Pascal FatalError 

Event Pascal Click 

Private field Camel listItem 

Protected field Pascal MainPanel 

Const field Pascal MaximumItems 

Const variable Camel maximumItems 

Read-only static field Pascal RedValue 

Variable Camel listOfValues 

Method Pascal ToString 

Namespace Pascal System.Drawing 

Parameter Camel typeName 

Type Parameter Pascal TView 

Property Pascal BackColor 
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AV1704 - Não inclua números em variáveis, parâmetros e tipos de membros  

Na maioria dos casos eles são uma desculpa preguiçosa para não definir um nome claro 

e intencionalmente revelador. 

AV1705 - Não coloque prefixos em campos  

Por exemplo, não use g_ ou s_ para distinguir campos estáticos versos campos não-

estáticos. Em geral, um método que tiver variáveis locais difíceis de se distinguir de 

membros, é muito longo. Exemplos de nomes incorretos de identificadores são: 

_currentUser, mUserName, m_loginTime. 

AV1706 - Não use abreviações  

Por exemplo, use OnButtonClick ao invés de OnBtnClick. Evite nomes de variáveis 

com um único caractere, como i ou q. Ao invés disso use index ou query. 

Exceções: Use abreviações conhecidas que são largamente aceitadas ou bem 

conhecidas dentro do domínio de trabalho. Por exemplo, use UI ao invés de 

UserInterface. 

AV1707 - Nomeie um membro, parâmetro ou variável de acordo com seu 

significado e não por seu tipo  

 Use nomes funcionais. Por exemplo, GetLenght é bem melhor que GetInt. 

 Não use termos como Enum, Class ou Struct em um nome. 

 Identificadores que se refiram a um tipo de coleção devem ter um nome plural. 
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AV1708 - Nomeie tipos usando substantivos, frases substantivas ou frases adjetivas 

 

Maus exemplos incluem SearchExamination (uma página para buscas e verificações), 

Common (não termina com um substantivo, e não explica seu propósito) e 

SiteSecurity (embora o nome esteja tecnicamente ok, não diz nada sobre seu 

proposito). Bons exemplos incluem BusinessBinder, SmartTextBox, ou 

EditableSingleCustomer. 

Não inclua termos como Utility ou Helper em classes. Classes com nomes desse tipo 

são normalmente classes estáticas que são introduzidas sem a menor consideração aos 

princípios de orientação a objetos (ver também AV1008). 
 

AV1709 - Nomeie parâmetros genéricos com nomes descritivos  

 Sempre prefixe nomes descritivos de parâmetros com a letra T. 

 Sempre use nomes descritivos a não ser que um nome de letra única seja completamente 

autoexplicativo e um nome maior não adicionaria valor. Use uma única letra T como um tipo de 

parâmetro para esse caso. 

 Considere indicar restrições colocadas em tipos de parâmetros em seus nomes. Por exemplo, 

uma restrição de parâmetro ao ISession deve se chamar TSession. 

AV1710 - Não repita o nome de uma classe ou enumeração em seus membros  

class Employe{ 

        // Wrong! 

        static GetEmployee() {…}  
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        void DeleteEmployee() {…} 

         

        // Right 

        static void Get() {} 

        void Delete() {} 

        // Also correct. AddNewJob() {...} RegisterForMeeting() 

{...} 

    } 

AV1711 - Nomes similares entre membros de classes relacionadas .NET Framework 

 

Desenvolvedores de .NET já devem estar acostumados com os padrões de nomenclatura 

que o framework usa, então seguir este padrão os ajuda a encontrar seu caminho 

também em suas classes. Por exemplo, se o desenvolvedor definir uma classe que se 

comporte como uma coleção, crie membros como Add, Remove e Count ao invés de 

AddItem, Delete ou NumberOfItems. 

AV1712 - Evite nomes curtos ou nomes que possam ser confundidos com outros 

nomes  

Embora esteja tecnicamente correta, a declaração a seguir pode ser muito confusa. 

 bool b001 = (lo == l0) ? (I1 == 11) : (lOl != 101); 
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AV1715 - Nomeie propriedades corretamente  

 Crie nomes de propriedades com substantivos, frases substantivas, ou ocasionalmente com 

frases adjetivas. 

 Crie nomes de propriedades Boolean com frases afirmativas. Ex: CanSeek ao invés de 

CantSeek 

 Considere prefixar propriedades Boolean com Is, Has, Can, Allows, ou Supports. 

 Considere dar uma propriedade o mesmo nome que seu tipo. Quando o desenvolvedor tiver uma 

propriedade que é fortemente definida em uma enumeração, o nome da propriedade pode ser o 

mesmo que o nome da enumeração. Por exemplo, se existir uma enumeração chamada 

CacheLevel, a propriedade que retorna um de seus valores também pode se chamar 

CacheLevel. 

AV1720 - Nomeie métodos usando o par verbo-objeto  

Nomeie métodos usando o par verbo-objeto como em ShowDialog. Um bom nome 

deve ter uma dica do que de um membro, e se possível, do porquê. Também, não inclua 

And no nome de um método. Isso implica que o método está fazendo mais que uma 

coisa, o que viola o princípio de responsabilidade única explicada em AV1115. 

AV1725 - Nomeie namespaces com nomes, camadas, verbos ou funcionalidades  

Por exemplo, os seguintes namespaces são bons exemplos desta guia. 

AvivaSolutions.Commerce.Web 

NHibernate.Extensibility 

Microsoft.ServiceModel.WebApi 

Microsoft.VisualStudio.Debugging 
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FluentAssertion.Primitives 

CaliburnMicro.Extensions 

Nota: Nunca permita que namespaces contenham o nome de um tipo, mas um 

substantivo no seu plural, por exemplo Collections, normalmente ok. 

AV1735 - Use um verbo ou frase em verbo para nomear um evento  

Nomeie eventos com um verbo ou frase de verbo. Por exemplo: Click, Deleted, 

Closing, Minimizing e Arriving. Por exemplo, a declaração do evento Search pode 

se parecer com isto: 

public event EventHandler<SearchArgs> Search; 

AV1737 - Use –ing e –ed para expressar pré e pós eventos  

Por exemplo, um evento de fechamento que é provocado antes que uma janela seja 

fechada deve se chamar Closing e um que for provocado depois que a janela for 

fechada deve se chamar Closed. Não use prefixos Before ou After ou sufixos para 

indicar pré ou pós eventos. Suponha que deseja definir eventos relacionados ao 

processo de remoção de um objeto. Evite definir os eventos Deleting e Deleted 

como BeginDelete e EndDelete. Defina esses eventos como: 

 Deleting: Ocorre logo antes do objeto ser deletado 

 Delete: Ocorre quando o objeto precisa ser deletado pelo manuseador de evento 

 Deleted: Ocorre quando o objeto já foi deletado 
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AV1738 - Prefixe um manuseador de eventos com On  

É boa prática prefixar o método que manuseia um evento com On. Por exemplo, um 

método que manuseia o evento Closing deve se chamar OnClosing. 

AV1739 - Use um underline/underscore para parâmetros lambda irrelevantes  

Se for usar uma expressão lambda, por exemplo, para subscrever a um evento, e os 

parâmetros do evento são irrelevantes, use a seguinte convenção para mantê-lo mais 

explícito. 

button.Click += (_, __) => HandleClick(); 

AV1745 - Agrupe extensões de métodos em uma classe com sufixo Extensions  

Se o nome de uma extensão de método conflitar com outro membro ou extensão de 

método, o desenvolvedor deve prefixar a chamada com o nome da classe. Tê-las em 

uma classe dedicada com o sufixo Extensions pode melhorar a leitura. 

AV1755 - Afixe métodos assíncronos com Async de TaskAsync  

A convenção geral para métodos que retornam um Task ou Task<Result> é de fixa-

los com Async, mas se tal método já existe, ao invés disso use TaskAsync. 



 

 

MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO  PÁGINA 58 DE 112 

 

 

Performance 

AV1800 - Considere usar Any() para determinar se um IEnumerable<T> está 

vazio  

Quando um método ou outro membro retorna um IEnumerable<T> ou outra classe 

de coleção que não expõe uma propriedade Count, use o método extensão Any() ao 

invés de Count() para determinar se a coleção contém itens. Se o desenvolvedor usar 

Count(), pode arriscar que iterar a coleção completa possa causar impacto 

significativo (como quando for realmente um IQuerable<T> convertida em um 

recipiente persistente) 

Nota: Se for retornar um IEnumerable<T> para prevenir edição fora do dono, como 

explicado em AV1130 e se estiver desenvolvendo em .NET 4.5 ou mais, considere as novas 

classes de somente-leitura.  

AV1820 - Use somente async para atividades pouco-intensivas e de longa 

execução  

O uso de async não faz algo acontecer automaticamente e por mágica com a thread 

como Task.Run. Somente adiciona a lógica necessária para permitir a liberação do 

thread atual e marshalização do resultado de volta para a mesmo thread quando 

operações de longa execução completarem. Em outras palavras, use async somente para 

operações delimitadas a I/O. 
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AV1825 - Dê preferência ao Task.Run para atividades de CPU intensas 

Se for usar operações de CPU, use Task.Run para minimizar o trabalho de uma Thread 

em uma Thread Pool. Lembre-se que tem que marshalizar manualmente o resultado de 

volta para a Thread principal. 

AV1830 - Cuidado ao misturar await/async com Task.Wait 

Await não irá bloquear a Thread atual, mas simplesmente instruir o compilador a gerar 

um estado da máquina. No entanto, Task.Wait irá bloquear a Thread e pode até 

mesmo causar dead-locks (ver AV1835). 

AV1835 - Cuidados com deadlocks async/await em um ambiente com Thread 

única 

Considere o seguinte método assíncrono:  

private async Task<string> GetDataAsync(){ 

   var result = await MyWebService.GetDataAsync(); return 

result.ToString(); 

} 

Agora quando um Controller ASP.NET MVC faz isto: 

public ActionResult ActionAsync(){ 

    var data = GetDataAsync().Result; 

    return View(data); 

} 
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O desenvolvedor acaba tendo um deadlock. Por quê? Porque a propriedade getter do 

Resultado estará bloqueada até que a operação assíncrona tenha completado, mas 

como um método async marshaliza automaticamente o resultado de volta para a Thread 

original e ASP.NET usa um contexto de sincronização de thread única, um ficará 

esperando o outro. Um problema similar pode acontecer em WPF, Silverlight ou numa 

Windows Store C#/XAML App. Leia mais sobre isso aqui. 

Framework  

AV2201 - Use apelidos (aliasses) de tipos de C# ao invés dos tipos do namespace 

Sistema  

Por exemplo, use objeto ao invés de Objeto, string ao invés de String, int ao 

invés de Int32. Esses apelidos foram introduzidos para tornarem tipos primitivos em 

cidadãos de primeira classe da linguagem C#, então use-os corretamente. 

Exceção: Quando estiver referenciando membros estáticos desses tipos, o padrão é 

usar o nome completo CLS, ou seja, Int32.Parse() ao invés de int.Parse(). 

AV2205 - Nomeie corretamente propriedades, variáveis e campos que se refiram a 

recursos localizados  

As guias deste tópico se aplicam a recursos localizados tipo mensagens de erro ou 

menus de texto. 

 Use Pascal Casing para chaves de recursos 

http://blogs.msdn.com/b/pfxteam/archive/2011/01/13/10115163.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x2dbyw72(v=vs.71).aspx
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 Crie identificadores descritivos ao invés de curtos. Mantenha-los concisos sempre que possível, 

mas não sacrifique a leitura. 

 Use somente caracteres alfanuméricos ao nomear recursos. 

AV2207 - Não use strings fixas que mudam com base no deployment  

Exemplos incluem connection strings, endereços de servidores, etc. Use recursos, a 

propriedade ConnectionStrings da classe ConfigurationManager, ou a classe 

Settings gerada pelo Visual Studio. Mantenha os valores reais no app.config ou 

web.config (e definitivamente não em um repositório de configuração personalizado) 

AV2210 - Faça o Build com o nível de avisos mais alto  

Configure o ambiente de desenvolvimento para que use o Nível de Aviso 4 (Warning 

Level 4) para o compilador C#, e habilite a opção Treat warnings as errors. Isso irá 

permitir que o compilador force o mais algo nível de qualidade de código possível. 

AV2215 - Preencha os atributos dos arquivos AssemblyInfo.cs corretamente  

Assegure-se que os atributos para o nome da Compania, descrição, declaração de 

direitos autorais, versão, etc., estejam preenchidos. Um meio de assegurar que a versão e 

os outros campos que são comuns a todas as assemblies tenham o mesmo valor é 

mover os atributos do AssemblyInfo.cs para o SolutionInfo.cs que é 

compartilhado por todos os projetos dentro da mesma solução.  
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AV2220 - Evite LINQ para expressões simples  

Ao invés de: 

var query = from item in items where item.Length > 0; 

Dê preferência a usar um método de extensão do namespace System.Linq: 

var query = items.Where(i => i.Length > 0); 

Como pesquisas LINQ devem ser escritas em várias linhas, para melhorar a leitura, o 

segundo exemplo é mais legível. 

AV2221 - Use expressões Lambda ao invés de delegados  

Expressões Lambda possibilitam uma alternativa muito mais elegante que delegados 

anônimos. Então, ao invés de: 

Customer c = Array.Find(customers, delegate(Customer c) { 

            return c.Name == "Tom"; 

        }); 

Use expressões Lambda:  

Customer c = Array.Find(customers, c => c.Name == "Tom"); 

Ou até melhor 

var customer = customers.Where(c => c.Name == "Tom"); 
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AV2230 - Somente use a palavra-chave Dynamic quando estiver usando objetos 

dinâmicos  

A palavra-chave Dynamic foi introduzida para trabalhar com linguagens dinâmicas. Usá-

lo cria um problema sério de engarrafamento de performance porque o compilador tem 

que gerar código complexo de Reflexão. 

Somente use-o para chamar membros ou métodos de uma instancia de classe criada 

dinamicamente (usando o Ativador) como alternativa ao Type.GetProperty() e 

Type.GetMethod(), ou ao trabalhar com tipos de interoperabilidade COM. 

AV2235 - Favoreça async/await ao invés de Task  

Usar as novas palavras chave de C# 5.0 resultam em código que ainda pode ser lido 

sequencialmente, mas também melhorou bastante sua manutenção, mesmo se precisar 

emparelhar múltiplas operações assíncronas. Por exemplo, ao invés de definir seu 

método desta forma: 

public Task<Data> GetDataAsync() 

{ 

    return MyWebService.FetchDataAsync() 

    .ContinueWith(t => new Data(t.Result)); 

} 

Defina-o assim: 

public async Task<Data> GetDataAsync() 

{ 
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    var result = await MyWebService.FetchDataAsync(); 

    return new Data(result); 

Documentação 

AV2301 - Escreva comentários e documentação em Inglês Americano  

AV2305 - Documente todos os tipos e membros públicos, protected ou internal  

Documentar seu código permite ao Visual Studio mostrar a documentação sempre que 

sua classe for usada em outro lugar. Além disso, ao documentar corretamente sua classe, 

as ferramentas podem geral documentação com aparência profissional. 

AV2306 - Escreva documentação XML pensando no próximo desenvolvedor  

Escreva a documentação de seus tipos pensando em outros desenvolvedores. Presuma 

que ele ou ela não terá acesso ao seu código fonte e tente explicar como tirar o máximo 

proveito da funcionalidade do seu tipo. 

AV2307 - Escreva documentação no estilo MSDN  

Siga o estilo de ajuda online da MSDN e escolha suas palavras de forma a ajudar o 

desenvolvedor a encontrar seu caminho pela documentação de forma fácil. 

Dica: A ferramenta GhostDoc pode gerar um ponto de partida para documentar código 

com uma tecla de atalho.  
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AV2310 - Evite comentários em linha (inline)  

Se sentir que precisa explicar um bloco de código usando comentários, considere 

substituir esse bloco com um método que contenha um nome claro. 

AV2316 - Somente escreva comentários para explicar algoritmos ou decisões 

complexas  

Tente focar seus comentários no porquê e no que de um bloco de código e não no como. 

Evite explicar as declarações com palavras, mas ao invés disso ajude o leitor a entender o 

porquê escolheu uma certa solução ou algoritmo e o que está tentando alcançar. Se 

aplicável, também mencione que escolheu uma solução alternativa porque encontrou 

um problema com a solução mais óbvia. 

AV2318 - Não use comentários para acompanhar o que precise ser feito mais tarde 

 

Anotar um bloco de código ou algum trabalho a ser feito usando um TODO ou 

comentário similar podem parecer um meio razoável de acompanhar o trabalho a ser 

feito. Mas na realidade, ninguém realmente procura por comentários assim. Use um 

work item em um sistema tipo Team Foundation Server para acompanhar as tarefas que 

faltam ou sobraram. 
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Layout 

AV2400 -Use um layout comum  

 Mantenha o tamanho de cada linha abaixo de 130 caracteres. 

 Use a endentação de 4 espaços em branco, não use tab 

 Mantenha um espaço em branco entre palavras chave tipo if ou uma expressão, mas não 

adicione espaços em branco depois (nem antes) tipo: if (condition == null)  

 Adicione um espaço em branco entre operadores tipo +, -, ==, etc. 

 Sempre suceda palavras chave if, else, do, while, for e foreach com parênteses de 

abertura e fechamento, mesmo que a linguagem não exija. 

 Sempre coloque parênteses na abertura e fechamento de novas linhas. 

 Não endente Inicializadores de objetos e inicialize cada propriedade em uma nova linha, então 

use um formato como este: 

var dto = new ConsumerDto(){ 

    Id = 123, 

    Name = "Microsoft", 

    PartnerShip = PartnerShip.Gold, 

} 

 Não endente declarações lambda e use este formato: 

methodThatTakesAnAction.Do(x => { 

   // do something like this 

}); 
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 Coloque a declaração LINQ inteira em uma linha, ou comece cada palavra chave na mesma 

endentação, como a seguir: 

var query = from product in products where product.Price > 10 

select product; 

ou: 

var query = 

from product in products  

where product.Price > 10  

select product; 

 Inicie declarações LINQ com todas as expressões from e não entrelace as com restrições where 

 Todas as chaves em volta de condições comparativas, mas não adicione chaves envolta de 

condições singulares. Por exemplo: 

if (!string.IsNullOrEmpty(str) && (str != "new")) 

 Adicione uma linha vazia entre declarações multilinhas, entre números, depois de fechar 

parênteses, entre blocos de código não relacionados, entre palavras chave #region e entre 

declarações using de diferentes Companias. 

AV2402 - Ordene e agrupe namespaces de acordo com a Compania  

// Microsoft namespaces are first using System; 

using System.Collections; 

using System.XML; 
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// Then any other namespaces in alphabetic order using 

AvivaSolutions.Business; 

using AvivaSolutions.Standard; 

using Telerik.WebControls; 

using Telerik.Ajax; 

AV2406 - Posicione membros em uma ordem bem defendida  

Manter uma ordem de código comum permite que outros membros do time encontrem 

mais facilmente seu caminho no código. Em geral, um arquivo fonte deve ser legível de 

início ao fim, como se estivesse lendo um livro. Isso evita que leitores tenham que buscar 

seu arquivo de fonte de cima a baixo. 

1. Campos privados e constantes (em regiões) 

2. Restrições Públicas 

3. Campos de somente leitura estáticos e públicos 

4. Métodos de Factory 

5. Construtores e Finalizadores 

6. Eventos 

7. Propriedades Públicas 

8. Outros membros e propriedades privadas em ordem de chamada 

AV2407 -  Seja relutante com #region  

Regiões podem ajudar, mas também podem esconder o principal propósito da classe. 

Portanto, use #region somente para: 
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 Campos privados e constantes (preferencialmente em uma região de definições privadas) 

 Classes aninhadas 

 Implementações de interfaces (somente se a interface não for o propósito principal da classe) 
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Injeção de Dependência (Inversion or Control – 

IoC) 

Com o intuito de criar aplicações com total desacoplamento, ou na pior das hipóteses 

com acoplamento leve, usa-se do conceito de Injeção de Dependência. Esse conceito 

idealiza que certo módulo ou classe da aplicação não precise saber nada sobre outra 

classe ou módulo da mesma aplicação, de forma a remover amarrações que geram 

esforços de manutenção. 

Injeção por dependência é um padrão que demonstra como criar classes desacopladas. 

O termo desacoplado merece esclarecimento e algumas vezes a melhor forma de 

descrever é com seu oposto, neste caso, de acoplamento forte. Quando duas classes têm 

acoplamento forte, estão associadas binariamente. Por exemplo, você pode ter duas 

classes Class1 e Class2 que estão ligadas por agregação. Isso é mostrado no Código 

abaixo. 

public class Class1 

{ 

    public Class2 Class2 { get; set; } 

} 

  

public class Class2 

{ 

} 

A figura ilustra o conceito de acoplamento forte. 
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Se a Class1 e Class2 estiverem desacopladas, Class1 teria uma referência à uma 

interface ao invés de uma referência binária direta à Class2. 

public class Class1 

{ 

    public IClass2 Class2 { get; set; } 

} 

  

public interface IClass2  

{ 

} 

  

public class Class2 : IClass2 

{ 

  

} 

A figura mostra o conceito de desacoplamento. 

 

 
 

No entanto, essa implementação desacoplada apresenta um problema. se Class1 é 

responsável por criar uma nova instância da Class2, você somente terá a ilusão de 

estarem desacopladas porque Class1 ainda precisa saber a respeito da Class2. 
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public class Class1 

{ 

    public Class1() 

    { 

        Class2 = new Class2();            

    } 

    public IClass2 Class2 { get; set; } 

} 

  

public interface IClass2  

{ 

} 

  

public class Class2 : IClass2 

{ 

} 

Como está evidente, por causa do seu construtor, a Class1 ainda está fortemente 

acoplada à Class2. Uma solução para este problema é o uso de Injeção por dependência. 

Uma terceira classe que resolve as depenicas elimina a última parte de acoplamento 

forte.  

public class Class1 

{ 

    public readonly IClass2 _class2; 

  

    public Class1():this(DependencyFactory.Resolve<IClass2>()) 

    { 
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    } 

  

    public Class1(IClass2 class2) 

    { 

        _class2 = class2; 

    } 

} 

Mesmo depois de uma demonstração de como usar DI, ainda pode haver dúvidas sobre 

sua utilidade. Duas respostas incluem sua utilidade para testes unitários, validação e 

gerenciamento de exceções.  

Testes Unitários (Unit Testing).  

Testes unitários, ou testes de Caixa branca, testam uma unidade de trabalho 

(frequentemente, um método). A premissa é que o desenvolvedor escreva o teste 

porque é ele quem conhece os detalhes da implementação que está sendo testada. Uma 

unidade de testes correta roda sem necessidade de qualquer dependência externa. DI 

permite que se substitua dependências complexas, tais como bancos de dados, com 

implementações rabiscadas (mocked) dessas dependências. Isso permite que se isole 

completamente o código sendo testado. Para mais informações em WCF, 

visite www.microsoft.com. 

 

http://www.microsoft.com/
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Validação e Gerenciamento de Exceções. 

DI permite injetar mais código entre as dependências. Por exemplo, é possível injetar 

gerenciamento de exceções e validações, o que significa que o desenvolvedor não 

precisa mais escrever essa lógica para cada classe. Para mais informações sobre 

validação e gerenciamento de exceções, visite www.microsoft.com. 

 

Há vários frameworks de injeção de dependência (por relevância): 

• Ninject (http://www.ninject.org/)  
• Unity (https://unity.codeplex.com/)  
• Spring.NET (http://springframework.net/)  
• Castle Windsor (http://www.castleproject.org/projects/windsor/)   
• Structure Map (http://docs.structuremap.net/)  
• Autofac (http://autofac.org/)  

 

REFE RÊ NCIAS:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/hh323705(v=vs.100).aspx  

Comunicação em Tempo Real 

A internet está evoluindo. Muda constantemente e algumas vezes essas mudanças 

podem ser grandes o suficiente para sobrecarregar qualquer desenvolvedor. Em seu 

contexto atual uma das mudanças mais importantes que a web trouxe é suporte a 

comunicação em tempo real. Nesse modo de comunicação, o servidor empurra novos 

dados para os clientes assim que se ficam disponíveis. Essa comunicação pode ser na 

http://www.microsoft.com/
http://www.ninject.org/
https://unity.codeplex.com/
http://springframework.net/
http://www.castleproject.org/projects/windsor/
http://docs.structuremap.net/
http://autofac.org/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/hh323705(v=vs.100).aspx
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forma de uma conversa ao vido, notificação, uma App como o Twitter, Facebook ou 

mesmo dados financeiros em tempo real. O cliente pode receber esses dados e projetá-

los para o usuário final do modo como ele/ela quer. 

Outra área onde a web teve grandes saltos foi na visualização de dados. O Canvas Html5 

e Vetores Gráficos (SVG) são tecnologias que permitem-nos criar gráficos complexos no 

navegador, sem a necessidade de um plug-in como Flash ou Silverlight. Um dos vários 

casos onde precisamos de gráficos no navegador é para desenhar alguns gráficos 

interativos. Esses gráficos podem variar entrem simples linhas a gráficos sofisticados em 

3D. 

Ao combinar comunicação em tempo real com Visualização de Dados, podemos 

construir alguns sites que impressionam nossos clientes. Neste artigo veremos como 

usar SignalR (comunicação em tempo real) e D3 (biblioteca de gráficos em Javascript) 

para construir gráficos em tempo real no navegador. 

Sobre SignalR e D3 

SignalR 

Há várias técnicas de implementar comunicação em aplicações web como Pooling com 

intervalo, Pooling longo, Eventos enviados pelo servidor, Web Sockets etc. Web Sockets 

de Html 5 é uma das técnicas mais populares dentre todos. Para que Web Sockets 

funcione, deve ter suporte tanto no cliente quanto no servidor. Se qualquer um dos dois 

não tiver suporte a Web Sockets, a comunicação não vai acontecer. Em tais casos, 

precisamos de preenchimento que inclua alguns mecanismos secundários. ASP.NET 

SignalR cria essa funcionalidade gratuitamente. Se for usar SignalR, não precisamos 



 

 

MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO  PÁGINA 76 DE 112 

 

 

detectar manualmente as tecnologias integrantes das plataformas em uso. SignalR 

abstrai toda a lógica necessária para detectar a funcionalidade suportada por ambos 

extremos da comunicação e usa a melhor funcionalidade possível. SignalR verifica e usa 

uma das seguintes técnicas descritas abaixo: 

• Web Socket: Funcionalidade Html 5 para comunicação em tempo real usada como um 
protocolo especial ‘ws’ 

• Eventos enviados pelo Servidor: Uma funcionalidade de Html 5 para comunicação em 
tempo real além de HTTP e HTTPS 

• Frames Eternas: Adiciona um iFrame escondido na página que gerencia comunicação 
usando o frame. 

• Pooling longo: Cliente mantém-se invocando o servidor de pois de certo intervalo para 
verificar se o servidor tem qualquer dado a ser puxado pelo cliente. 
 

Referências sobre SignalR você pode refere-se às seguintes fontes: 

• Site oficial ASP.NET 
• Artigos sobre SignalR 

D3JS 

Como já mencionado a maioria dos navegadores modernos tem bom suporte a gráficos 

em resultado desta funcionalidade: Canvas e SVG. O API de Javascript no navegador nos 

permite conversar com esses componentes através de código, e manipulá-los conforme 

a necessidade. 

Quando começamos a aprender sobre essas novas funcionalidades, o API pode parecer 

útil inicialmente, mas começamos a nos cansar deles quando tentamos fazer gráficos 

mais complexos. Isso é onde a abstração que encapsula todos os APIs padrão do 

navegador facilitam nosso trabalho. 

http://www.asp.net/
http://signalr.net/
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D3 é uma abstração do SVG. D3 facilita o trabalho com SVG e prove APIs para criar 

gráficos bastante ricos. Para aprender mais sobre D3, visite o site oficial (http://d3js.org/) 

REFE RÊ NCIAS:  

http://www.dotnetcurry.com/showarticle.aspx?ID=1040 
http://signalr.net/ 
http://www.asp.net/ 

Testes  

Testes não são técnicas para encontrar defeitos (bugs). O conceito de TDD (Test Driven 

Development) direciona os testes de forma a avaliar a solução em partes, examinando 

cada parte do código separadamente. Quando a aplicação é ativada, todas as partes do 

código  tem que trabalhar juntas e o total das partes é mais complexo e sutil que a soma 

de todos os testes. Ou seja, provar que um componente A ou B funcionam, 

independentemente um do outro, não significa que são compatíveis um com o outro. 

Tampouco A e B, em contexto, podem retornar o desejado, durante sua interação com 

outras partes do sistema. Portanto, testes unitários (TDD) são importantes para asserir 

que cada funcionalidade tem comportamento e resultado esperados em sua esfera ou 

contexto. 

REFE RÊ NCIAS:  

http://blog.stevensanderson.com/2009/08/24/writing-great-unit-tests-best-and-worst-practises  
http://www.agiledata.org/essays/tdd.html  

Planos de Testes 

Planeje seus testes de forma a definir o comportamento esperado em cada parte do 

código que tem uma lógica específica. Ou seja, mantenha cada unidade de testes 

http://d3js.org/
http://www.dotnetcurry.com/showarticle.aspx?ID=1040
http://signalr.net/
http://www.asp.net/
http://blog.stevensanderson.com/2009/08/24/writing-great-unit-tests-best-and-worst-practises
http://www.agiledata.org/essays/tdd.html
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separada de todas as outras, e centralize a lógica do comportamento e resultados nessa 

unidade específica de teste. Não presuma resultados de nenhuma outra parte do código, 

somente o contexto do que é testado. Dessa forma, se houverem mudanças em outras 

partes do código, o teste atual não terá falhas. 

REFE RÊ NCIAS:  

http://blog.stevensanderson.com/2009/08/24/writing-great-unit-tests-best-and-worst-practises/  

Casos de Testes 

Siga as seguintes regras para criação de testes unitários: 

 Faça cada teste independente de todos os outros  

 Cada teste deve centralizar funcionalidade, comportamento e resultado em si mesmo, sem 

depender de interações com outras partes do código ou outras unidades de testes.  

 Não tente asserir resultados irrelevantes  

 Quanto mais específica a asserção, mais correto será o resultado. Asserções duplicadas em outras 

unidades de teste devem ser removidas. Sempre que possível, somente uma asserção lógica por 

teste.  

 Teste uma unidade de teste por vez  

 Cada unidade de teste deve validar uma classe ou conjunto pequeno de classes 

independentemente e não em cadeia. Se um teste tiver dependência em outro teste, refaça a 

lógica do teste. Se houver dificuldades em desacoplar os testes, considere usar IoC (Inversão de 

Controle).  

 Crie Mocks de todos os serviços e estados externos  

 Dependência em serviços ou estados externos pode causar resultados imprecisos nos testes, pois 

os dados recebidos pelo teste podem variar. Ao definir os serviços e estados de forma estática 

(Mock) o comportamento e resultado do teste será previsível, facilitando a asserção.  

http://blog.stevensanderson.com/2009/08/24/writing-great-unit-tests-best-and-worst-practises/
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 Evite pré-condições desnecessárias  

 A não ser que o grupo de testes dependa de informações comuns, o uso de [TestSetup] é 

desencorajado, pois cada teste deve conter seu próprio contexto, evitando resultados 

inesperados oriundos de outros testes que usarem as mesmas pré-condições.  

 Não teste configurações   

 Configurações não são código. Não crie testes para inspecionar configurações. Testes para 

verificar comportamento de configurações são válidos.  

 Nomeie seus testes de forma clara e consistente  

 Em testes, os padrões de nomes não se aplicam, exceto que devem ser claros e descritivos. Por 

exemplo, para testar o comportamento de um ambulatório que está sem enfermeiros e sem 

medicação um nome apropriado para o teste seria 

AmbulatorioEntradaPaciente_SeZeroEnfermeiros_AlertaDiretoria(). 

O padrão a ser seguido é assunto/cenário/resultado:  

REFE RÊ NCIAS:   

http://blog.stevensanderson.com/2009/08/24/writing-great-unit-tests-best-and-worst-practises  

Log (Registro de Exceções) 

Nenhum aplicativo é imutável e livre de defeitos. A despeito da qualidade, atenção aos 

detalhes, extensividade dos testes e code coverage sempre é possível haver algum tipo 

de cenário, comportamento ou resultado inesperado, oriundo de ações de usuários, 

interações com sistemas ou estados externos, configurações incorretas ou mesmo 

deficiências de infraestrutura. 

Em algumas dessas instancias é possível prever o erro e como o sistema deve reagir aos 

mesmos. No entanto, para aqueles erros e exceções não previstas é imperativo que o 

sistema seja capaz de registrá-los de forma permanente e que seja disponibilizado de 

forma eficaz e imediata aos encarregados de mitiga-los. 

http://blog.stevensanderson.com/2009/08/24/writing-great-unit-tests-best-and-worst-practises
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Por esse motivo, o registo de exceções em Log deve fazer parte de qualquer aplicação, 

indiferente de seu tamanho ou complexidade. Na maioria das vezes, registrar o erro é 

suficiente, podendo ser acessado posteriormente. 

Em aplicações de menor complexidade não há necessidade de persistência em banco de 

dados dedicado, podendo ser mantido em um arquivo XML ou texto simples. No 

entanto, conforme a quantidade de usuários do sistema aumenta, potencialmente 

aumentando o número de erros registrados, o uso de arquivos locais pode rapidamente 

exaurir o espaço em disco, causando outros tipos de problemas. 

Nesses casos, e para aplicações mais complexas, o uso de banco de dados é 

recomendado embora deva ser em banco de dados distinto e, preferencialmente, 

separado fisicamente do banco de dados principal do sistema. Dessa forma o banco de 

log não provoca tráfego indesejado no banco principal, causando latência e outros tipos 

de erros de banco de dados. 

Além de registrar os erros, é recomendado alertar os stakeholders dos mesmos, 

dependendo de sua criticidade. Assim, o time de desenvolvedores, o administrador de 

redes, os donos do projeto, entre outros, podem ser notificados sobre os erros, 

possibilitando ação imediata. Entre as formas de alerta, pode-se mencionar: 

 Registrar exceções no Event Log do sistema (Windows) 

 Enviar e-mails e SMS automáticos 

 Integrar com o SCOM (Microsoft System Center Operations Manager) 

REFE RÊ NCIAS:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/hh323726(v=vs.100).aspx  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/hh323726(v=vs.100).aspx
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Workflows 

 WF (Windows Workflow Foundation) é uma estrutura extensível para o desenvolvimento de 

soluções de fluxo de trabalho na plataforma Windows. Ele fornece um mecanismo de fluxo de 

trabalho, uma API gerenciada pelo .NET, serviços de tempo de execução e um designer e 

depurador visual integrado ao Microsoft Visual Studio: http://msdn.microsoft.com/en-

us/vstudio/jj684582 

  

http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/jj684582
http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/jj684582
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Banco de Dados 

Existem várias discussões sobre boas práticas relacionadas ao banco de dados. Algumas 

delas serão apresentadas a seguir. 

Tabelas 

Use Pascal Casing, sem prefixos. Para tabelas que definem relacionamentos entre outras 

tabelas, use os nomes das tabelas originais, separados por underline/underscore (_). 

Dessa forma, não haverá confusão na hora de diferenciar uma nova tabela entre tabelas 

que definem relacionamentos. Para primary Keys defina como a coluna que deve ser 

única para cada tabela. Exemplo, em caso de uma tabela de usuários, e o username for 

único, essa coluna deve ser usada como primary key.  

Em outros casos, podem ser usados CPF, Código de Barras, ISBN, etc., como primary key. 

 

Para coluna de ID, será usado GUID, por serem únicos, evitando possíveis erros na hora 

de inseri-los em tabelas de relacionamento.  

Para outros dados agrupáveis, tipo Nome + Sobrenome, a combinação das duas colunas 

deverá ter um index não-único (non-unique index) pois nomes não são únicos. 

Mantenha somente dois relacionamentos em uma nova tabela. Ou seja, mantenha 

referências a primary Keys de somente 2 outras tabelas.  

Crie tabelas sempre em um schema distinto. Exemplo: MyAssembly.Pacientes  

Use boolean ou bit para definir valores falso/verdadeiro e use prefixo “is”  
Não use campos de caracteres para conter números certifique-se que campos de 

números contém restrições para valores válidos  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/x2dbyw72(v=vs.71).aspx
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Somente use char/nchar quando os dados forem realmente fixos.  
Colunas com senhas devem ser encryptadas. Não use espaços em nomes de tabelas ou 

colunas. Use Cascades, Triggers e Contraints sempre que necessário, para automatizar as 

tabelas e evitar dados inconsistentes  

Use nomes de colunas distintos para valores similares, mas com funcionalidades 

diferentes. Exemplo: Coluna Valor (Preço) deve ter nome diferente de Valor (Desconto). 

Use Preço e Desconto. Tampouco use a mesma coluna para comportamentos diferentes. 

Exemplo: Preço em uma circunstância e Porcentagem de Desconto em outra.  

REFE RÊ NCIAS:  

http://www.codeproject.com/Articles/232457/Database-Design-and-Naming-Conventions  
http://architects.dzone.com/articles/20-database-design-best  

Views 

Use Views sempre que possível. Views isolam alterações no banco que usadas pela 

aplicação, reduzindo a necessidade de manutenção caso o banco de dados mude. 

Views disponibilizam dados de forma rápida e em somente-leitura (Read-only) para 

serem consumidos pela aplicação. 

Nomeie Views usando as mesmas regras de nomes de tabelas. 

REFE RÊ NCIAS  

http://c2.com/cgi/wiki?DatabaseBestPractices  
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms190174(v=sql.105).aspx  

Stored Procedures 

O uso de Stored Procedures é controverso. No entanto, use para otimizar 

funcionalidades que seriam muito complexas para serem ajustadas na aplicação e para 

http://www.codeproject.com/Articles/232457/Database-Design-and-Naming-Conventions
http://architects.dzone.com/articles/20-database-design-best
http://c2.com/cgi/wiki?DatabaseBestPractices
http://technet.microsoft.com/en-us/library/ms190174(v=sql.105).aspx
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funcionalidades que necessitam de ajustes ocasionais, mas que seriam custosos para 

ajustar na aplicação. 

Nomeie Stored Procedures com base em seu contexto e funcionalidade. 

Exemplo: Medicamentos_Atualizar, Ambulatorio_InserirPaciente. 

REFE RÊ NCIAS:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc505879.aspx  

Triggers 

Use triggers sempre que houver necessidade de atualizar alguma informação, estando 

ou não na mesma tabela, como consequência de uma alteração anterior. Triggers devem 

ser usadas ao invés de atualizações em cascata oriundas da aplicação. 

REFE RÊ NCIAS:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189799.aspx  

Connection Strings 

Qualquer aplicação sendo distribuída para produção deve conter medidas de segurança 

adicionais. Sempre que possível, use autenticação do Windows, para não have 

necessidade de inserir um nome de usuário e senha. Se o uso de usuários do Windows 

não for possível, encripte os dados. 

Não use UDLs pois os mesmos não podem ser encriptados, expondo a aplicação. 

Use o Connection String Builder, presente no .NET Framework, para evitar Injection Attacks. 

Use Persist Security Info = False 

REFE RÊ NCIAS:  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc505879.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189799.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms254947(v=vs.110).aspx
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http://msdn.microsoft.com/en-us/library/89211k9b(v=vs.110).aspx 

  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/89211k9b(v=vs.110).aspx
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Princípios de Engenharia 

S.O.L.I.D. 

Este é um acrônimo para Single responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface 

segregation e Dependency inversion. Este termo foi criado por Robert C. Martin (Uncle 

Bob) para unir alguns padrões muito utilizados no Design Orientado a Objetos, que 

visam facilitar a manutenção, legibilidade e vida do nosso código. 

 Single Responsibility Principle (Princípio da Única Responsabilidade): Este princípio prega que todo 

objeto deve ter apenas um motivo para mudar e um único foco de responsabilidade. Aderindo a 

este princípio, o desenvolvedor evita o problema de classes monolíticas. Por ter objetos concisos, 

o desenvolvedor novamente aumenta a legibilidade e manutenção do sistema. 

 The Open-Closed Principle (O Princípio do Aberto-Fechado): Aberto para ampliação, mas fechado 

para modificação. Entender ou ampliar as capacidades do software sem muda-lo. 

Projete o software para que novas funcionalidades possam ser adicionadas separadamente, com 

módulos distintos, com custo de integração mínimo. 

 Princípio da Substituição Liskov: Este princípio dita que o desenvolvedor deve poder utilizar 

qualquer classe derivada no lugar da superclasse e ter o mesmo comportamento sem 

modificação. O princípio relembra o desenvolvedor que as subclasses devem agir como se espera 

como uma classe base seja utilizada, sem a necessidade de downcast para checar o 

comportamento de uma subclasse específica. 

 Princípio da Segregação de Interface (Interface Segregation Principle): Estabelece que clientes não 

devem ser forçados a depender de interfaces que eles não utilizam. A ideia aqui é separar 

interfaces “gordas” em pequenas, e grupos específicos de funcionalidades relacionadas. Separe 
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interfaces grandes em grupos separados de contratos, tornando mais fácil utilizar e mais 

entendimento em seu código. 

 Princípio da Inversão de Dependência: Módulos de alto nível não devem depender de módulos de 

baixo nível. Ambos devem depender de abstrações. Abstrações não devem depender de 

detalhes. Detalhes devem depender das abstrações. 

REFE RÊ NCIAS S OBRE S .O.L . I .D . :   

http://butunclebob.com/ArticleS.UncleBob.PrinciplesOfOod 
http://pluralsight.com/training/Courses/Description/principles-oo-design  

Injeção de Dependência (DI) 

Injeção de Dependência (Dependency Injection) é o ato de fornecer um baixo nível 

dependência de classe via um construtor, método ou propriedade. Inversão de 

Dependência e Injeção de Dependência ambas se referem ao mesmo processo de 

desacoplar seu código. A ideia deste princípio é isolar suas classes da implementação e 

ter elas dependendo de classes abstratas ou interfaces. Isto incentiva codificar para uma 

interface. 

REFE RÊ NCIAS S OBRE DI :  

http://pluralsight.com/training/Courses/Description/dependency-injection-on-ramp 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_injection 

Programação Orientada a Aspectos 

AOP (programação orientada a aspectos) é um paradigma de programação de 

computadores que permite aos desenvolvedores de software separar e organizar o 

código de acordo com a sua importância para a aplicação (separation of concerns). Todo 

o programa escrito no paradigma orientado a objetos possui código que é alheio a 

http://butunclebob.com/ArticleS.UncleBob.PrinciplesOfOod
http://pluralsight.com/training/Courses/Description/principles-oo-design
http://pluralsight.com/training/Courses/Description/dependency-injection-on-ramp
http://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_injection
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implementação do comportamento do objeto. Este código é todo aquele utilizado para 

implementar funcionalidades secundárias e que se encontra espalhado por toda a 

aplicação (crosscutting concern). A AOP permite que esse código seja encapsulado e 

modularizado. 

REFE RÊ NCIAS S OBRE AOP:  

http://www.postsharp.net/ 
http://pluralsight.com/training/Courses/Description/postsharp3-new-features 
http://pluralsight.com/training/Courses/Description/aop 

Mapeamento Objeto Relacional 

Mapeamento objeto-relacional (ou ORM, do inglês: Object-relational mapping) é uma 

técnica de desenvolvimento utilizada para reduzir a impedância da programação 

orientada aos objetos utilizando bancos de dados relacionais. As tabelas do banco de 

dados são representadas através de classes e os registros de cada tabela são 

representados como instâncias das classes correspondentes. 

Com esta técnica, o programador não precisa se preocupar com os comandos em 

linguagem SQL; ele irá usar uma interface de programação simples que faz todo o 

trabalho de persistência. 

O Microsoft Entity Framework é um framework do tipo ORM (Object/Relational 

Mapping) que permite aos desenvolvedores trabalhar com dados relacionais como 

objetos de domínio específico, eliminando a necessidade de maior parte dos códigos de 

acesso de dados que os desenvolvedores geralmente precisam escrever. Com o Entity 

Framework, os desenvolvedores podem lançar consultas usando LINQ, e depois 

recuperar e manipular dados como objetos fortemente tipificados. A implementação do 

ORM do Entity Framework fornece serviços como rastreamento de alterações, resolução 

de identidades, lazy loading e tradução de consultas para que os desenvolvedores 

http://www.postsharp.net/
http://pluralsight.com/training/Courses/Description/postsharp3-new-features
http://pluralsight.com/training/Courses/Description/aop
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possam se concentrar na lógica de negócios de seus aplicativos em vez dos princípios 

básicos de acesso a dados. 

REFE RÊ NCIAS S OBRE ORM/E NTITY FRAME WORK:  

http://pluralsight.com/training/Courses/Description/entity-framework5-getting-started 
http://pluralsight.com/training/Courses/Description/efarchitecture 

Model-View-Controller 

O ASP.NET MVC é um padrão de arquitetura que provê uma alternativa ao ASP.NET Web 

Forms, para criação de aplicações Web baseadas no MVC (Model View Controller). O 

Framework MVC é definido pelo namespace System.Web.Mvc. O ASP.NET MVC é um 

padrão que muitos desenvolvedores estão acostumados, de separar em camadas o 

modelo, a visualização e os controles. Algumas aplicações Web vão se beneficiar do 

framework MVC, enquanto outras continuarão a usar o padrão tradicional ASP.NET, que 

é baseado em Web Forms e postbacks. Nenhuma abordagem, seja MVC ou Web Forms, 

exclui a outra, podendo inclusive serem utilizadas ao mesmo tempo. 

Recursos do MVC: 

 Separação das tarefas da aplicação (Entrada lógica, lógica de negócio e a lógica de Interface); 

 Um framework extensível e conectável. Os componentes do MVC são projetados, sendo assim 

facilmente substituídos ou customizados. O desenvolvedor pode plugá-lo à sua política de 

roteamento de URL (URL Routing), conectá-lo a sua própria engine de visualização e outros 

componentes. 

 Um componente poderoso de URL-mapping, que lhe permite criar aplicativo com URLs 

compreensíveis e que sejam de fácil localização por buscadores. Além de poder utilizar um 

padrão para nomeação de URLs, reforçando a ideia de localização otimizada (SEO - Search Engine 

Optimization). 

http://pluralsight.com/training/Courses/Description/entity-framework5-getting-started
http://pluralsight.com/training/Courses/Description/efarchitecture
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 Suporte a recursos existentes do ASP.NET. O MVC permite a utilização de recursos como 

autenticação de formulários e Windows Authentication, autorização URL (URL Authorization), 

data caching, gerenciamento de estado de sessão e perfil, o sistema de configuração e a 

arquitetura de provider. 

REFE RÊ NCIAS S OBRE MVC:  

http://pluralsight.com/training/Courses/Description/aspdotnet-mvc5-fundamentals 
http://pluralsight.com/training/Courses/Find?highlight=true&searchTerm=mvc 

Model-View-ViewModel 

O MVVM é um padrão de arquitetura. Ele é uma especialização do padrão de modelo de 

apresentação que foi introduzido por Martin Fowler. Ele também está relacionado aos 

padrões MVC (Model-View-Controller) e MVP (Model-View-Presenter) que o 

desenvolvedor talvez já conheça. 

Um aplicativo que usa o MVVM separa comportamento de apresentação, lógica de 

negócios e interface do usuário: 

 Os modelos representam o estado e as operações dos objetos de negócios que seu aplicativo 

manipula. Por exemplo, o Hilo lê e modifica arquivos de imagem. Portanto, faz sentido que os 

tipos de dados de arquivos de imagem e as operações em arquivos de imagem façam parte do 

modelo do Hilo. 

 As exibições contêm elementos da interface do usuário e incluem código que implementa a 

experiência do usuário do aplicativo. Uma exibição define a estrutura, o layout e a aparência do 

que o usuário vê na tela. Grades, páginas, botões e caixas de texto são exemplos dos elementos 

que os objetos de exibição gerenciam. 

 Os modelos de exibição encapsulam o estado, as ações e as operações do aplicativo. Um modelo 

de exibição serve como uma camada de separação entre o modelo e a exibição. Ele fornece os 

http://pluralsight.com/training/Courses/Description/aspdotnet-mvc5-fundamentals
http://pluralsight.com/training/Courses/Find?highlight=true&searchTerm=mvc
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dados em um formato que a exibição pode consumir. Além disso, atualiza o modelo para que não 

haja necessidade de interação entre ele e a exibição. Os modelos de exibição respondem a 

comandos e eventos de gatilho. Eles também funcionam como fontes de dados para os dados 

mostrados pelas exibições. Os modelos de exibição são criados especificamente para oferecer 

suporte a uma exibição. É possível interpretar um modelo de exibição como o aplicativo sem a 

interface do usuário. Nos aplicativos do Windows Store, é possível vincular exibições a seus 

modelos de exibição correspondentes por meio de declarações. 

REFE RÊ NCIAS S OBRE MVVM:  

http://pluralsight.com/training/Courses/Description/win8mvvm 
http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/windows/apps/jj160324.aspx  

Desenvolvimento Conduzido por Testes 

Test Driven Development (TDD) ou em português desenvolvimento orientado a testes é 

uma técnica de desenvolvimento de software que baseia em um ciclo curto de 

repetições. Primeiramente o desenvolvedor escreve um caso de teste automatizado que 

define uma melhoria desejada ou uma nova funcionalidade. Então, é produzido código 

que possa ser validado pelo teste para posteriormente o código ser refatorado para um 

código sob padrões aceitáveis. 

REFE RÊ NCIAS S OBRE TDD:  

http://pluralsight.com/training/Courses/Description/test-first-development-1 
http://pluralsight.com/training/Courses/Description/test-first-development-2 

Extras 

 Keep It Simple Stupid (KISS): Mantenha simples, evite complexidade desnecessária. 

http://pluralsight.com/training/Courses/Description/win8mvvm
http://msdn.microsoft.com/pt-br/library/windows/apps/jj160324.aspx
http://pluralsight.com/training/Courses/Description/test-first-development-1
http://pluralsight.com/training/Courses/Description/test-first-development-2
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 Don’t Repeat Yourself (DRY): Variação: "Uma regra, um lugar”. Tenha um único lugar onde a regra 

é implementada. 

 Tell, Don’t Ask: Diga aos objetos quais ações o desenvolvedor quer que eles executem ao invés de 

perguntar sobre os estados deles e então tomar a decisão de qual ação executar. 

 You Ain’t Gonna Need It (YAGNI): Inclua somente funcionalidade que é necessária. 
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Ferramentas 

Em sua maioria, as ferramentas listadas são grátis e podem ser instaladas diretamente 

pelo Visual Studio. Segue abaixo o índice de Ferramentas: 

Add-Ons 

A seguir seguem alguns pacotes adicionais ao Visual Studio, no desenvolvimento de 

aplicações: 

 Subtopic 

Subtopic disponibiliza PubSub baseados em tópicos para Javascript.  

https://www.nuget.org/packages/JQuery-Subtopic.js/0.1.4  

 Code Digger 

Code Digger é uma extensão do Visual Studio que torna possíveis caminhos de execução dentro do seu 

código .NET. O resultado é uma tabela onde cada linha indica um único comportamento para seu código. A 

tabela auxilia na compreensão do comportamento do código, e pode desvendar bugs escondidos. 

http://research.microsoft.com/en-us/projects/codedigger/  

 Application Architecture Diagrams 

Cria diagramas para 5 tipos de aplicação: Web Application, Rich Client Application, Rich Internet 

Application, Service Applications and Mobile Application. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/237f823c-45b4-4f1f-b9e2-607fe66eaae7  

 Code Contracts 

Uma biblioteca de métodos estáticos usados em quaisquer programas .NET para especificar o 

comportamento específico de um certo código. Checagens durante o Runtime e checagens estáticas tiram 

vantagem de contratos de código. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/1ec7db13-3363-46c9-851f-1ce455f66970  

https://www.nuget.org/packages/JQuery-Subtopic.js/0.1.4
http://research.microsoft.com/en-us/projects/codedigger/
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/237f823c-45b4-4f1f-b9e2-607fe66eaae7
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/1ec7db13-3363-46c9-851f-1ce455f66970
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 Eletric Mobile Studio 

Simuladores de iPhone e iPad para Windows. Também funcionam como ferramenta de design Responsivo. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/6bed5adb-1d6a-483d-9e22-ae0f88ec4477  

 NuGet Tools 

Uma coleção de ferramentas para automatizar o processo de download, instalação, upgrade, configuração 

e remoção de pacotes. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/27077b70-9dad-4c64-adcf-c7cf6bc9970c  

 ASP.NET 5.1 

ASP.NET é a base de Desenvolvimento para aplicações Microsoft. No entanto, em breve estará disponível 

cross-platform. 

Install-Package Microsoft.AspNet.MVC – Version 5.1.0 

Install-Package Microsoft.AspNet.WebApi – Version 5.1.0 

Install-Package Microsoft.Asp.Net.WebPages – Version 3.1.0 

http://www.asp.net/  

 ASP.NET and Web Tools 2013.1 for Visual Studio 2012 

Este lançamento traz melhorias ao ASP.NET MVC 5, Web API 2, Scaffolding e Entity Framework 6. 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41532  

 PostSharp 

Ferramenta de Automatização de Design Patterns 

http://www.postsharp.net/  

 Sample Browser 

A Extensão Sample Browser do Visual Studio permite que desenvolvedores busquem mais de 4500 

exemplos de código dentro do Visual Studio. Todos esses exemplos vêm da parceria com a MSDN Sample 

Gallery. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/4934b087-e6cc-44dd-b992-a71f00a2a6df  

 Tangile T4 Editor Plus 

Ferramenta de UML para Visual Studio com base no código já existente 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/6bed5adb-1d6a-483d-9e22-ae0f88ec4477
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/27077b70-9dad-4c64-adcf-c7cf6bc9970c
http://www.asp.net/
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41532
http://www.postsharp.net/
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/4934b087-e6cc-44dd-b992-a71f00a2a6df
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http://t4-editor.tangible-engineering.com/T4-Editor-Visual-T4-Editing.html  

 SiteFinity Thunder 

Plug-in para Visual Studio que permite que desenvolvedores publiquem automaticamente seu código 

personalizado em múltiplos projetos SiteFinity dentro do Visual Studio. 

http://www.sitefinity.com/resources/tools/sitefinity-thunder  

 Microsoft Visual Studio 2012 Visualization & Modeling SDK 

Ferramenta de Arquitetura e Linguagem específica de Domínio (DSL) para Visual Studio. Este pacote 

contém modelos para construir designs específicos de linguagem, extensões de UML e designs de camadas 

e tarefas de construção para indexação de código. 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30680  

 Visual Studio SDK 

O SDK do Visual Studio inclui modelos de projetos, ferramentas, testes e assemblies de referência que são 

requisitos para construção de extensões para Visual Studio. 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40758  

 Visual Studio Achievements for VS 2012 

Com a Extensão de realizações várias conquistas são desbloqueadas com base em sua atividade. Quando 

desbloquear uma conquista o Visual Studio o avisa com um pop-up. Além disso, seu perfil do Channel 9 é 

atualizado com suas conquistas, recalculando sua posição no placar. A partir de agora, todo trabalho bem 

feito será notado. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/ed9e23e2-ff50-43e3-9aa6-c91f27bd6a6d/  

 JSEnhancements 

Esta extensão proporciona chaves iguais, contornos e destaques para Visual Studio nos editores de 

Javascript e CSS. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/0696ad60-1c68-4b2a-9646-4b5f4f8f2e06  

 Dev Color 

Pequena ferramenta que sublinha cores com nomes/hex/rgb em arquivos stylesheets e XAML. Também 

serve como um seletor de cor. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/7dbae8b3-5812-490e-913e-7bfe17f47f1d  

 CssCop 

http://t4-editor.tangible-engineering.com/T4-Editor-Visual-T4-Editing.html
http://www.sitefinity.com/resources/tools/sitefinity-thunder
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30680
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40758
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/ed9e23e2-ff50-43e3-9aa6-c91f27bd6a6d/
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/0696ad60-1c68-4b2a-9646-4b5f4f8f2e06
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/7dbae8b3-5812-490e-913e-7bfe17f47f1d
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CSSCop facilita na aderência às melhores práticas em stylesheets. Procurar por erros comuns que afetam a 

compatibilidade de navegadores e muito mais. Pense no CssCop como um FXCop para stylesheets. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/a921b98e-9430-4be2-bf53-1169e12bdb50  

 NuGet Package Manager 

NuGet é um gerenciador de pacotes para Microsoft .NET. O cliente NuGet tem a habilidade de consumir e 

criar pacotes. A Galeria NuGet (nuget.org) é o repositório central de todos os pacotes usado por criadores 

e consumidores 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/27077b70-9dad-4c64-adcf-c7cf6bc9970cm  

 Bing Code Search for C# 

A extensão Bing para Visual Studio facilita a busca por código através das comunidades de 

desenvolvimento, incluindo MSDN, StackOverflow, Dotnetperls e CSharp411. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/a1166718-a2d9-4a48-a5fd-504ff4ad1b65  

 Cobisi Routing Assistant 

Ferramenta que permite a desenvolvedores procurar, definir, encontrar e filtrar routes de ASP.NET MVC 

dentro de aplicações ASP.NET e sites. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/f0589156-a8e6-47db-8bac-90f01ca6b8a3  

 Microsoft Visual Studio Team Foundation Server 2013 Power Tools 

As ferramentas TFS Power tools consistem de algumas ferramentas que só podem ser usadas com um 

servidor (tipo o Best Practices Analyzer), mas a maioria pode ser usada através do Visual Studio 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/f017b10c-02b4-4d6d-9845-58a06545627f  

 Entity Framework Power Tools 

Visualiza recurso de design-time para DbContext. Ao clicar num projeto C# com o botão direito, aparece um 

menu de ações para Entity Framework 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/72a60b14-1581-4b9b-89f2-846072eff19d  

 CodeMaid 

Ferramenta de limpeza, busca no código e simplificação de código C#, C++, F#, VB, XAML, XML, ASP, HTML, 

CSS, LESS, JavaScript e TypeScript. 

http://www.codemaid.net/  

 SQL Server Compact Toolbox 

Gerencia todos os aspectos dos arquivos de SQL Server Compact. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/a921b98e-9430-4be2-bf53-1169e12bdb50
http://www.nuget.org/
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/27077b70-9dad-4c64-adcf-c7cf6bc9970cm
http://msdn.microsoft.com/
http://www.stackoverflow.com/
http://www.dotnetperls.com/
http://www.csharp411.com/
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/a1166718-a2d9-4a48-a5fd-504ff4ad1b65
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/f0589156-a8e6-47db-8bac-90f01ca6b8a3
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/f017b10c-02b4-4d6d-9845-58a06545627f
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/72a60b14-1581-4b9b-89f2-846072eff19d
http://www.codemaid.net/
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http://sqlcetoolbox.codeplex.com/  

 Indent Guides 

Adiciona linhas verticais em cada nível de endentação 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/e792686d-542b-474a-8c55-630980e72c30  

 Visual Studio 2013 Color Theme Editor 

Permite que usuários de Visual Studio criem seus próprios temas. Cada tema pode ter suas cores 

personalizadas e modificam menus, caixas de ferramentas, títulos, editores de texto e outras cores do 

ambiente. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/9e08e5d3-6eb4-4e73-a045-6ea2a5cbdabe  

 VSCommands for Visual Studio 2013 

Ferramentas de produtividade para Visual Studio 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/c6d1c265-7007-405c-a68b-5606af238ece  

 Javascript Parser 

Extensão que melhora o suporte para Javascript. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/288a2b0f-1357-47b4-8215-1134c36bdf30  

 Code Compare 

Compara e faz merge de arquivos e pastas. Integra-se com os sistemas de controle de código TFS, SVN, Git, 

Mercurial e Perforce. Pode ser usado como extensão do Visual Studio. 

http://www.devart.com/codecompare/  

 Entity Framework Reverse POCO Generator 

Faz engenharia reversa de um banco de dados já existente e gera as classes POCO de Entity Framework 

Code First, configurando os mapeamentos e DbContext. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/ee4fcff9-0c4c-4179-afd9-7a2fb90f5838  

 GhostDoc 

Extensão que geral documentação em XML automaticamente com base nos comentários do código para 

métodos e propriedades, com base em seu tipo, parâmetros, nome e outras informações contextuais. 

http://submain.com/products/ghostdoc.aspx  

 Unit Test Generator 

Gera código de unidades de teste para as classes sendo testadas. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/45208924-e7b0-45df-8cff-165b505a38d7  

http://sqlcetoolbox.codeplex.com/
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/e792686d-542b-474a-8c55-630980e72c30
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/9e08e5d3-6eb4-4e73-a045-6ea2a5cbdabe
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/c6d1c265-7007-405c-a68b-5606af238ece
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/288a2b0f-1357-47b4-8215-1134c36bdf30
http://www.devart.com/codecompare/
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/ee4fcff9-0c4c-4179-afd9-7a2fb90f5838
http://submain.com/products/ghostdoc.aspx
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/45208924-e7b0-45df-8cff-165b505a38d7
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 AngularJS SPA Template 

O modelo é um esqueleto de projeto de uma aplicação web single-page (SPA) construída em AngularJS, 

Bootstrap e ASP.NET. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/5af151b2-9ed2-4809-bfe8-27566bfe7d83  

 EF 6.x EntityObject Generator for C# 

Um item de projeto que gera uma classe de ObjectContext legada e classes de entidade não-POCO. 

Geração de código DbContext é recomendada para novas aplicações. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/66612113-549c-4a9e-a14a-f629ceb3f89a  

Plug-ins 

A seguir seguem alguns acessórios úteis ao Visual Studio: 

 Productivity Power Tools 2013 

Conjunto de extensões para Visual Studio que melhoram a produtividade do desenvolvedor. 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/dbcb8670-889e-4a54-a226-a48a15e4cace  

 Telerik DevCraft 

Kit de controles .NET para desenvolvimento 

http://www.telerik.com/devcraft  

 SSDT Power Tools 

Ferramentas de SQL para Visual Studio 

http://msdn.microsoft.com/en-us/jj650015  

 PowerShell Tools for Visual Studio 

Ferramenta de integração do PowerShell para Visual Studio 

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/c9eb3ba8-0c59-4944-9a62-6eee37294597  

http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/5af151b2-9ed2-4809-bfe8-27566bfe7d83
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/66612113-549c-4a9e-a14a-f629ceb3f89a
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/dbcb8670-889e-4a54-a226-a48a15e4cace
http://www.telerik.com/devcraft
http://msdn.microsoft.com/en-us/jj650015
http://visualstudiogallery.msdn.microsoft.com/c9eb3ba8-0c59-4944-9a62-6eee37294597


 

 

MELHORES PRÁTICAS DE DESENVOLVIMENTO  PÁGINA 99 DE 112 

 

 

Frameworks 

Seguem alguns frameworks que, associados ao Desenvolvimento, facilitam e otimizam a 

criação de aplicações: 

 Enterprise Library 6 (aposentado), responsável pela camada transversal, implementa os 

componentes de chance, log, auditoria, DI container entre outras: http://msdn.microsoft.com/en-

us/library/ff648951.aspx 

 Entity Framework 6 é uma das principais ferramentas de persistência presentes na plataforma 

.NET, sendo parte integrante do pacote de tecnologias ADO.NET. Proporciona soluções para 

minimizar o problema de impedância, abstraindo do desenvolvedor vários detalhes dos bancos 

de dados relacionais. Além disso, fornece uma série de recursos que aumentam muito a 

produtividade no desenvolvimento de aplicações persistentes: 

https://entityframework.codeplex.com/ 

 Web API é um framework para construir serviços HTTP sobre o .Net Framework:  

http://www.asp.net/web-api 

 SignalR é uma biblioteca open-Source que facilita a implementação de comunicação em tempo 

real, atualizações/notificações de forma assíncrona em uma aplicação: http://signalr.net/ 

 OData é uma iniciativa de código aberto da Microsoft e outras empresas para criar um padrão de 

intercâmbio de dados entre aplicações on-line. Ele consiste em chamadas HTTP como GET, POST, 

UPDATE e DELETE, que são usadas para fazer uma consulta, inserção, atualização e exclusão de 

dados:  http://www.asp.net/web-api/overview/odata-support-in-aspnet-web-api 

 LINQ é um componente do Microsoft .NET que adiciona funcionalidades de consulta em algumas 

linguagens de programação .NET. O LINQ corresponde a uma sintaxe unificada, inicialmente 

incorporada às linguagens C# e Visual Basic, para consultas em fontes de dados variadas: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb397926.aspx 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648951.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648951.aspx
https://entityframework.codeplex.com/
http://www.asp.net/web-api
http://www.asp.net/web-api/overview/odata-support-in-aspnet-web-api
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb397926.aspx
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 jQuery é uma biblioteca JavaScript cross-browser desenvolvida para simplificar os scripts client 

side que interagem com o HTML. jQuery é a mais popular das bibliotecas JavaScript: 

http://jquery.com/ 

 AngularJS é uma biblioteca que simplifica a construção de interfaces gráficas dinâmicas, com 

JavaScript, através da utilização de MVC: https://angularjs.org/ 

 CryptoAPI é a camada de criptografia caso seja necessário criptografar os dados (persistidos ou 

serializados):  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa380255(v=vs.85).aspx 

 Kendo UI. Kendo UI tem como objetivo tornar mais fácil o desenvolvimento de interface 

(frontend) para páginas web. Ele disponibiliza padrões para os elementos HTML mais usados, 

além de elementos personalizados com o usado de elementos e classes css padrões: 

http://www.telerik.com/kendo-ui 

 Web Essentials 2013 

Ferramentas de desenvolvimento Web para Visual Studio 

http://vswebessentials.com/download  

  

http://jquery.com/
https://angularjs.org/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa380255(v=vs.85).aspx
http://www.telerik.com/kendo-ui
http://vswebessentials.com/download
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Referências às Melhores Práticas 

Windows Store Apps 

Guia Oficial 

http://msdn.microsoft.com/en-US/windows/apps/br211386  

Referências Bibliográficas 

Programming Windows 8 Apps with HTML, CSS, and JavaScript. 

ISBN: 073567261X 

Editora: Microsoft Press; 1a edição (26 novembro, 2012) 

 

Programming Windows Store Apps with C# 

ISBN: 978-1-4493-2085-0 

Editora: O'Reilly Media (fevereiro 2014)  

Treinamentos 

http://www.microsoftvirtualacademy.com/product-training/product-windows-store-apps  

Vídeos 

http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/windows8-hands-on  

http://msdn.microsoft.com/en-US/windows/apps/br211386
http://www.microsoftvirtualacademy.com/product-training/product-windows-store-apps
http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/windows8-hands-on
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ASP.NET 

Guia Oficial 

http://www.asp.net/  

Referências Bibliográficas 

Beginning ASP.NET 4: in C# and VB 

ISBN: 0470502215 

Editora: Wrox; 1a Edição (22 março 2010) 

 

Pro ASP.NET MVC 4 

ISBN-10: 1430242361 

Editora: Apress; 4a Edição (16 janeiro 2013) 

Treinamentos 

http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/create-web-apps-with-asp-net 

Vídeos 

MVC 

http://www.pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/aspdotnet-mvc5-
fundamentals?utm_source=microsoft&utm_medium=sponsored-page&utm_content=aspdotnet-mvc5-
fundamentals&utm_campaign=microsoft-sponsored-course  

http://www.asp.net/
http://www.microsoftvirtualacademy.com/training-courses/create-web-apps-with-asp-net
http://www.pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/aspdotnet-mvc5-fundamentals?utm_source=microsoft&utm_medium=sponsored-page&utm_content=aspdotnet-mvc5-fundamentals&utm_campaign=microsoft-sponsored-course
http://www.pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/aspdotnet-mvc5-fundamentals?utm_source=microsoft&utm_medium=sponsored-page&utm_content=aspdotnet-mvc5-fundamentals&utm_campaign=microsoft-sponsored-course
http://www.pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/aspdotnet-mvc5-fundamentals?utm_source=microsoft&utm_medium=sponsored-page&utm_content=aspdotnet-mvc5-fundamentals&utm_campaign=microsoft-sponsored-course
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Dynamics CRM 

Guia Oficial 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40322  

Referências Bibliográficas 

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Unleashed 

ISBN: 0672329700 

Editora: Sams Publishing; 1a edição (15 março 2008) 

Treinamentos 

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/videos-ebooks.aspx  

Vídeos 

http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/videos-ebooks.aspx  

Dynamics AX 

Guia Oficial 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa493461(v=ax.10).aspx  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40322
http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/videos-ebooks.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/dynamics/crm-customer-center/videos-ebooks.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa493461(v=ax.10).aspx
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Referências Bibliográficas 

Inside Microsoft Dynamics AX 2012 

ISBN: 0735667101 

Editora: Microsoft Press; 1a Edição (25 outubro 2012)  

Treinamentos 

http://www.microsoft.com/dynamics/customer/pt-br/training.aspx  

Vídeos 

http://msdn.microsoft.com/en-us/dynamics/ax/cc507280.aspx  

SharePoint 

Guia Oficial 

http://www.discoversharepoint.com/  

Referências Bibliográficas 

Microsoft SharePoint 2013 Designing and Architecting Solutions 

ISBN: 0735671680 

Editora: Microsoft Press; 1a Edição (25 julho 2013) 

 

Enterprise Content Management with Microsoft SharePoint (Developer Reference) 

http://www.microsoft.com/dynamics/customer/pt-br/training.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/dynamics/ax/cc507280.aspx
http://www.discoversharepoint.com/
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ISBN: 0735677824 

Editora: Microsoft Press; 1a Edição (25 novembro 2013) 

Treinamentos 

http://www.microsoft.com/learning/en-us/sharepoint-training.aspx  

Vídeos 

http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/sharepoint-2013-fundamentals  

SiteFinity 

Guia Oficial 

Instalação e Administração 

http://www.sitefinity.com/documentation/documentationarticles/installation-and-administration-guide  

Design 

http://www.sitefinity.com/documentation/documentationarticles/designer-s-guide  

Referências Bibliográficas 

SiteFinity Made Easy 

ASIN: B00262QH8O 

Editora: Falafel Software Inc.; 3a Edição Revisada (24 abril 2010) 

http://www.microsoft.com/learning/en-us/sharepoint-training.aspx
http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/sharepoint-2013-fundamentals
http://www.sitefinity.com/documentation/documentationarticles/installation-and-administration-guide
http://www.sitefinity.com/documentation/documentationarticles/designer-s-guide
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Treinamentos 

http://www.sitefinity.com/resources/training-and-certification/developer-training  

Vídeos 

http://www.sitefinity.com/documentation  

SQL Server 

Guia Oficial 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb545450.aspx  

Referências Bibliográficas 

Microsoft SQL Server 2012 T-SQL Fundamentals (Developer Reference) 

ISBN: 0735658145 

Editora: Microsoft Press; 1a Edição (25 julho 2012) 

 

Training Kit (Exam 70-462): Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases 

(Microsoft Press Training Kit) 

ISBN: 0735666075 

Editora: Microsoft Press; 1a Edição (25 julho 2012) 25, 2012) 

http://www.sitefinity.com/resources/training-and-certification/developer-training
http://www.sitefinity.com/documentation
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb545450.aspx
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Treinamentos 

http://www.microsoft.com/learning/en-us/sql-training.aspx  

Vídeos 

http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/sql-server-2012-querying-pt1  
http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/sqlserver-2012ic  

BizTalk Server 

Guia Oficial 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc296643(v=bts.10).aspx  

Referências Bibliográficas 

Microsoft BizTalk Server 2010 Unleashed  

ISBN: 0672331187 

Editora: Sams Publishing; 1a Edição (22 setembro 2011) 

 

Microsoft BizTalk Server 2010 Patterns 

ISBN: 184968460X 

Editora: Packt Publishing (28 outubro 2011) 

Treinamentos 

http://msdn.microsoft.com/en-us/biztalk/aa937649.aspx  

http://www.microsoft.com/learning/en-us/sql-training.aspx
http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/sql-server-2012-querying-pt1
http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/sqlserver-2012ic
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc296643(v=bts.10).aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/biztalk/aa937649.aspx
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Vídeos 

http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/biztalk-server2013-end-to-end  

Treinamentos 

e-Learning 

Existem dezenas de sites de cursos disponíveis no mercado. Certamente alguns trazem 

mais valor que outros, sem mencionar a qualidade dos cursos. Por essa razão, 

mencionamos os seguintes sites por sua qualidade e adequação ao mercado e padrões 

já mencionados: 

http://www.Codeschool.com  
http://www.Lynda.com  
http://www.Pluralsight.com  
http://www.Interfacett.com  
http://www.Coursera.com  
http://www.Industriallogic.com  

Certificações 

Para desenvolver soluções em tecnologia Microsoft, as seguintes certificações são 

sugeridas: 

MCSD - Web Applications 

 70-480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3 

 70-486: Developing ASP.NET 4.5 MVC Web Applications 

 70-487: Developing Windows Azure and Web Services 

http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/biztalk-server2013-end-to-end
http://www.codeschool.com/
http://www.lynda.com/
http://www.pluralsight.com/
http://www.interfacett.com/
http://www.coursera.com/
http://www.industriallogic.com/
http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/cert-mcsd-web-applications.aspx
http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-70-480.aspx
http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-70-486.aspx
http://www.microsoft.com/learning/en-us/exam-70-487.aspx
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MCSD - Windows Store Apps [C#] 

 70-483: Programming in C#   

 70-484: Essentials of Developing Windows Store Apps using C#  

 70-485: Advanced Windows Store App Development using C#  

MCSD - Application Lifecycle Management  

 70-496: Administering Visual Studio Team Foundation Server 2012 

 70-497: Software Testing with Visual Studio 2012   

 70-498: Delivering Continuous Value with Visual Studio 2012 Application Lifecycle Management 

Organização 

O documento de melhores práticas em desenvolvimento foi organizado de forma a ser 

um guia para times de desenvolvedores, de forma a definir o padrão de 

desenvolvimento. O documento compreende várias tecnologias, inclusive aquelas 

disponibilizadas pela Microsoft e outras de parceiros. A tecnologia citada aqui mantém-

se sob o escopo de padrão de desenvolvimento, sem oferecer quaisquer garantias de 

sucesso de quaisquer projetos ou implementações de código. O sucesso de projetos, por 

ser uma parte subjetiva e extremamente especializada, depende exclusivamente das 

equipes que gerenciam os projetos, junto com o time de desenvolvedores, donos do 

projeto e usuários.  

Em outras palavras, o uso único e exclusivo deste documento não garante o sucesso dos 

projetos em que se aplica, mas sim da participação, engajamento e profissionalismo de 

todos os stakeholders envolvidos. 

http://www.microsoft.com/learning/en-gb/mcsd-windows-store-apps-certification.aspx
http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-483
http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-484
http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-485
http://www.microsoft.com/learning/en-us/mcsd-application-lifecycle-management.aspx
http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-496
http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-497
http://www.microsoft.com/learning/en/us/exam.aspx?ID=70-498
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Conceito 

O conceito de padrões, embora seja de longa data, ainda pertence à cultura daqueles 

que as implementam, sendo parte primordial da qualidade do produto entregável. A 

adesão aos padrões aqui descritos não somente facilita a manutenção do código, mas 

possibilita que todo o sistema seja elegante, escalável e claro. 

Para aqueles que implementam estes padrões, pode não estar plenamente esclarecida a 

necessidade dos mesmos. No entanto, conforme um projeto começa a crescer e alcançar 

as dezenas de milhares de linhas de código, a organização e elegância com que o 

projeto foi mantido terão retorno muito maior em longo prazo, além de promover 

curvas de aprendizagem em frações das esperadas em código mal gerenciado. 

Portanto, o uso de padrões, embora seja um assunto de muita controversa, continua 

sendo associado com doutrinação e cultura de trabalho. Mas, em longo prazo, a 

aderência a tais padrões tem muito mais vantagens do que frustrações. 

Referências 

Este documento foi elaborado, em parte, usando material já disponível de forma gratuita 

na internet. No entanto, foi modificado e adaptado para melhor servir os padrões 

definidos. 

URLs 

Guias de Desenvolvimento C# (Coding Guidelines for CSharp 3.0, 4.0 and 5.0) 

http://csharpguidelines.codeplex.com/  

http://csharpguidelines.codeplex.com/
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Livros 

Os seguintes livros são sugeridos como leitura adicional e não são exigências de 

aderência aos padrões mencionados neste manual. 

Practical Guidelines and Best Practices for Microsoft® Visual Basic® and visual 

C#® Developers (Developer Reference) 

Editora: Microsoft Press; 1a Edição (2 março, 2005) 

Idioma: Inglês 

ISBN: 0735621721 

 

Applied Architecture Patterns on the Microsoft Platform  

Editora: Packt Publishing (setembro 2010) 

Idioma: Inglês 

ISBN: 1-84968-055-8 

 

Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction, Second Edition 

Editora: Microsoft Press; 2a Edição (19 junho 2004) 

Idioma: Inglês 

ISBN: 0735619670 

Vídeos 

Os vídeos listados abaixo seguem como sugestões para aprofundamento, não devendo 

ser consideradas como exigências de codificação e padrões, como estabelecidas no 

restante deste documento: 

Building End-to-End Multi-Client Service Oriented Applications 
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http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/building-multi-client-end-to-end-service-
oriented-applications. 

Test First Development 
http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/test-first-development-1  
Coding Dojo: Test Driven Development 

http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=the-coding-dojo&highlight=emily-
bache_the-coding-dojo-m4!emily-bache_the-coding-dojo-m5!emily-bache_the-coding-dojo-m6#the-
coding-dojo-m4  

C# Design Strategies 

http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=csharp-design-
strategies&highlight=  

C# Fundamentals with C# 5.0 

http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=csharp-fundamentals-
csharp5&highlight=scott-allen_csharp-fundamentals-csharp5-m1#csharp-fundamentals-csharp5-m1  

Introduction to C# and .NET 

http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=dotnet-csharp-tutorial&highlight 

Introduction to UML 

http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=uml-introduction&highlight=mike-
erickson_uml-introduction-m2-basics*0,1,3,4,5,2!mike-erickson_uml-introduction-m1-
introduction*0,1,2,4,3!mike-erickson_uml-introduction-m3-structural-diagrams*0,5,1,2,3,4!mike-
erickson_uml-introduction-m4-behavioral-diagrams*0,5,2,3,4,1#uml-introduction-m2-basics  

Design Patterns Library 

http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=patterns-library&highlight=david-
starr_pattern-strategy*3#pattern-strategy  

 

http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/building-multi-client-end-to-end-service-oriented-applications
http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/building-multi-client-end-to-end-service-oriented-applications
http://pluralsight.com/training/Courses/TableOfContents/test-first-development-1
http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=the-coding-dojo&highlight=emily-bache_the-coding-dojo-m4!emily-bache_the-coding-dojo-m5!emily-bache_the-coding-dojo-m6#the-coding-dojo-m4
http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=the-coding-dojo&highlight=emily-bache_the-coding-dojo-m4!emily-bache_the-coding-dojo-m5!emily-bache_the-coding-dojo-m6#the-coding-dojo-m4
http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=the-coding-dojo&highlight=emily-bache_the-coding-dojo-m4!emily-bache_the-coding-dojo-m5!emily-bache_the-coding-dojo-m6#the-coding-dojo-m4
http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=csharp-design-strategies&highlight
http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=csharp-design-strategies&highlight
http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=csharp-fundamentals-csharp5&highlight=scott-allen_csharp-fundamentals-csharp5-m1#csharp-fundamentals-csharp5-m1
http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=csharp-fundamentals-csharp5&highlight=scott-allen_csharp-fundamentals-csharp5-m1#csharp-fundamentals-csharp5-m1
http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=dotnet-csharp-tutorial&highlight
http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=uml-introduction&highlight=mike-erickson_uml-introduction-m2-basics*0,1,3,4,5,2!mike-erickson_uml-introduction-m1-introduction*0,1,2,4,3!mike-erickson_uml-introduction-m3-structural-diagrams*0,5,1,2,3,4!mike-erickson_uml-introduction-m4-behavioral-diagrams*0,5,2,3,4,1#uml-introduction-m2-basics
http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=uml-introduction&highlight=mike-erickson_uml-introduction-m2-basics*0,1,3,4,5,2!mike-erickson_uml-introduction-m1-introduction*0,1,2,4,3!mike-erickson_uml-introduction-m3-structural-diagrams*0,5,1,2,3,4!mike-erickson_uml-introduction-m4-behavioral-diagrams*0,5,2,3,4,1#uml-introduction-m2-basics
http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=uml-introduction&highlight=mike-erickson_uml-introduction-m2-basics*0,1,3,4,5,2!mike-erickson_uml-introduction-m1-introduction*0,1,2,4,3!mike-erickson_uml-introduction-m3-structural-diagrams*0,5,1,2,3,4!mike-erickson_uml-introduction-m4-behavioral-diagrams*0,5,2,3,4,1#uml-introduction-m2-basics
http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=uml-introduction&highlight=mike-erickson_uml-introduction-m2-basics*0,1,3,4,5,2!mike-erickson_uml-introduction-m1-introduction*0,1,2,4,3!mike-erickson_uml-introduction-m3-structural-diagrams*0,5,1,2,3,4!mike-erickson_uml-introduction-m4-behavioral-diagrams*0,5,2,3,4,1#uml-introduction-m2-basics
http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=patterns-library&highlight=david-starr_pattern-strategy*3#pattern-strategy
http://pluralsight.com/training/courses/TableOfContents?courseName=patterns-library&highlight=david-starr_pattern-strategy*3#pattern-strategy

	Índice
	Introdução
	Objetivos do manual
	A quem esse livro se destina

	Codificação
	Padrões Gerais
	Idioma
	Capitalização
	Padrões gerais de nomenclatura
	Abreviaturas
	Assemblies e DLLs
	Namespaces
	Classes, Structs e Interfaces
	Propriedades
	Eventos
	Campos
	Parâmetros
	Recursos

	Padrões Desenvolvimento
	Classes
	AV1000 - Uma classe ou interface deve ter um propósito único (
	AV1001 - Crie somente um construtor que retorne um objeto útil (
	AV1003 - Uma interface deve ser pequena e focada (
	AV1004 - Use uma interface ao invés de uma classe base para dar suporte à múltiplas implementações (
	AV1005 - Use uma interface para desacoplar classes umas das outras (
	AV1008 - Evite classes estáticas (
	AV1010 - Não esconda membros herdados com a palavra-chave new (
	AV1011 - Deveria ser possível tratar um objeto derivado como se fosse a classe base (
	AV1013 - Não faça referência a classes derivadas dentro da classe base (
	AV1014 - Evitar expor outros objetos dos quais se tem dependência (
	AV1020 - Evitar dependências bidirecionais (
	AV1025 - Classes devem ter estado e comportamento (

	Design de Membros
	AV1100 - Permita que propriedades sejam definidas em qualquer ordem (
	AV1105 - Use um método ao invés de uma propriedade (
	AV1110 - Não use propriedades mutuamente exclusivas (
	AV1115 - Um método ou propriedade deve fazer somente uma coisa (
	AV1125 - Não exponha objetos com estado através de membros estáticos (
	AV1130 - Retorne uma IEnumerable<T> or ICollection<T> ao invés de uma coleção concreta (
	AV1135 - Propriedades, métodos e argumentos representando strings ou coleções nunca dever ser nulas (
	AV1137 - Defina parâmetros o mais especificamente possível
	AV1140 - Considere usar valores específicos de domínio ao invés de primitivos (

	Design Geral
	AV1200 - Lance exceções ao invés de retornar algum tipo de valor de status (
	AV1202  - Forneça mensagens de exceção ricas e significativas (
	AV1205 - Lance a exceção mais especifica que for apropriada (
	AV1210 - Não engula erros ao capturar exceções genéricas (
	AV1215 - Trate exceções em código assíncrono de forma apropriada (
	AV1220 - Sempre verifique por nulos em um manipulador de eventos (Event Handler) (
	AV1225 - Use um método protected virtual para provocar cada evento (
	AV1230 - Considere prover eventos para propriedades alteradas (
	AV1235 - Não passe nulos como sender de argumentos quando provocar um evento (
	AV1240 - Use restrições genéricas quando aplicáveis (
	AV1250 - Avalie o resultado de uma expressão LINQ antes de retorná-la (

	Manutenção
	AV1500 - Métodos não devem exceder 7 declarações (
	AV1501 - Torne privados todos os membros e tipos como internos por padrão (
	AV1502 - Evite condições com negativas duplas (
	AV1505 - Nomeie assemblies com seu namespace recipiente (
	AV1506 - Nomeie um arquivo fonte com o tipo que contém (
	AV1507 - Limite o conteúdo do arquivo de fonte a um tipo (
	AV1508 - Nomeie um arquivo fonte com sua função lógica do tipo parcial (
	AV1510 - Use declarações using ao invés do nome qualificado dos tipos (
	AV1515 - Não use números “mágicos” (
	AV1520 - Somente use var quando o tipo for muito obvio (
	AV1521 - Declare e inicialize variáveis o mais tarde possível (
	AV1522 - Defina cada variável em declarações separadas
	AV1523 - Favoreça Inicializadores de Objetos e Coleções ao invés de declarações separadas (
	AV1525 - Não faça comparações explicitas com true ou false (
	AV1530 - Não altere uma variável de loop dentro de um for ou foreach (
	AV1532 - Evite loops aninhados (
	AV1535 - Sempre adicione um bloco depois da palavra-chave if, else, while, for, foreach e case  (
	AV1536 - Sempre adicione um bloco depois do último case dentro de uma declaração switch (
	AV1537 - Termine cada declaração if-else-if com uma parte else (
	AV1540 - Seja relutante contra múltiplas declarações de retorno (
	AV1545 - Não use declarações if-else ao invés de (condicionais) definições simples (
	AV1547 - Encapsule expressões complexas em um método ou propriedade (
	AV1551 - Chame o método mais sobrecarregado ao invés de outros métodos sobrecarregados (
	AV1553 - Use somente argumentos opcionais para substituir sobrecargas (
	AV1555 - Evite usar argumentos com nomes (
	AV1561 - Não permita métodos e construtores com mais que três parâmetros (
	AV1562 - Não use parâmetros ref ou out (
	AV1564 - Evite métodos que aceitem a bandeira bool (
	AV1568 - Não use parâmetros como uma variável temporária (
	AV1570 - Sempre verifique o resultado de uma operação as (
	AV1575 - Não comente código (

	Nomes
	AV1701 - Use Inglês Americano (
	AV1702 - Use Casing correto para elementos de linguagem (
	AV1704 - Não inclua números em variáveis, parâmetros e tipos de membros (
	AV1705 - Não coloque prefixos em campos (
	AV1706 - Não use abreviações (
	AV1707 - Nomeie um membro, parâmetro ou variável de acordo com seu significado e não por seu tipo (
	AV1708 - Nomeie tipos usando substantivos, frases substantivas ou frases adjetivas (
	AV1709 - Nomeie parâmetros genéricos com nomes descritivos (
	AV1710 - Não repita o nome de uma classe ou enumeração em seus membros (
	AV1711 - Nomes similares entre membros de classes relacionadas .NET Framework (
	AV1712 - Evite nomes curtos ou nomes que possam ser confundidos com outros nomes (
	AV1715 - Nomeie propriedades corretamente (
	AV1720 - Nomeie métodos usando o par verbo-objeto (
	AV1725 - Nomeie namespaces com nomes, camadas, verbos ou funcionalidades (
	AV1735 - Use um verbo ou frase em verbo para nomear um evento (
	AV1737 - Use –ing e –ed para expressar pré e pós eventos (
	AV1738 - Prefixe um manuseador de eventos com On (
	AV1739 - Use um underline/underscore para parâmetros lambda irrelevantes (
	AV1745 - Agrupe extensões de métodos em uma classe com sufixo Extensions (
	AV1755 - Afixe métodos assíncronos com Async de TaskAsync (

	Performance
	AV1800 - Considere usar Any() para determinar se um IEnumerable<T> está vazio (
	AV1820 - Use somente async para atividades pouco-intensivas e de longa execução
	AV1825 - Dê preferência ao Task.Run para atividades de CPU intensas
	AV1830 - Cuidado ao misturar await/async com Task.Wait
	AV1835 - Cuidados com deadlocks async/await em um ambiente com Thread única

	Framework
	AV2201 - Use apelidos (aliasses) de tipos de C# ao invés dos tipos do namespace Sistema (
	AV2205 - Nomeie corretamente propriedades, variáveis e campos que se refiram a recursos localizados (
	AV2207 - Não use strings fixas que mudam com base no deployment (
	AV2210 - Faça o Build com o nível de avisos mais alto (
	AV2215 - Preencha os atributos dos arquivos AssemblyInfo.cs corretamente (
	AV2220 - Evite LINQ para expressões simples (
	AV2221 - Use expressões Lambda ao invés de delegados (
	AV2230 - Somente use a palavra-chave Dynamic quando estiver usando objetos dinâmicos (
	AV2235 - Favoreça async/await ao invés de Task

	Documentação
	AV2301 - Escreva comentários e documentação em Inglês Americano (
	AV2305 - Documente todos os tipos e membros públicos, protected ou internal (
	AV2306 - Escreva documentação XML pensando no próximo desenvolvedor (
	AV2307 - Escreva documentação no estilo MSDN (
	AV2310 - Evite comentários em linha (inline) (
	AV2316 - Somente escreva comentários para explicar algoritmos ou decisões complexas (
	AV2318 - Não use comentários para acompanhar o que precise ser feito mais tarde (

	Layout
	AV2400 -Use um layout comum (
	AV2402 - Ordene e agrupe namespaces de acordo com a Compania (
	AV2406 - Posicione membros em uma ordem bem defendida (
	AV2407 -  Seja relutante com #region (



	Injeção de Dependência (Inversion or Control – IoC)
	Testes Unitários (Unit Testing).
	Validação e Gerenciamento de Exceções.

	Comunicação em Tempo Real
	Sobre SignalR e D3
	SignalR
	D3JS


	Testes
	Planos de Testes
	Casos de Testes
	Log (Registro de Exceções)
	Workflows

	Banco de Dados
	Tabelas
	Views
	Stored Procedures
	Triggers
	Connection Strings

	Princípios de Engenharia
	S.O.L.I.D.
	Injeção de Dependência (DI)
	Programação Orientada a Aspectos
	Mapeamento Objeto Relacional
	Model-View-Controller
	Model-View-ViewModel
	Desenvolvimento Conduzido por Testes
	Extras

	Ferramentas
	Add-Ons
	Plug-ins
	Frameworks

	Referências às Melhores Práticas
	Windows Store Apps
	Guia Oficial
	Referências Bibliográficas
	Treinamentos
	Vídeos

	ASP.NET
	Guia Oficial
	Referências Bibliográficas
	Treinamentos
	Vídeos

	Dynamics CRM
	Guia Oficial
	Referências Bibliográficas
	Treinamentos
	Vídeos

	Dynamics AX
	Guia Oficial
	Referências Bibliográficas
	Treinamentos
	Vídeos

	SharePoint
	Guia Oficial
	Referências Bibliográficas
	Treinamentos
	Vídeos

	SiteFinity
	Guia Oficial
	Referências Bibliográficas
	Treinamentos
	Vídeos

	SQL Server
	Guia Oficial
	Referências Bibliográficas
	Treinamentos
	Vídeos

	BizTalk Server
	Guia Oficial
	Referências Bibliográficas
	Treinamentos
	Vídeos


	Treinamentos
	e-Learning
	Certificações
	Organização
	Conceito
	Referências
	URLs
	Livros
	Vídeos



