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Abordagem Clássica
 A forma mais tradicional de testes consiste em 
utilizar um revisor (especialista em testes) após 
cada atividade => Auditoria

Artefato

Log de Erros

Desenvolvedor Revisor



Abordagem Clássica

 O Revisor normalmente é alguém com 
maior experiência do produto, capaz de 
idenficar erros mais complexos.

 O Revisor é, normalmente, mais caro para 
a empresa.



Testes Unitários
 Servem para validar um pedaço de código (um 
módulo caixa preta)

 Geralmente correm automaticamente

 Devem ser executados muito rapidamente 
(vários testes em poucos segundos)

 São sempre preparados pelo programador

 Garatem que código criado é válido

Exemplo: Teste que verifica se a execução de um 
procedimento que soma dois números funciona



Comparação
  Testes funcionais / de aceitação / integração / 

homologação
➢  preparados por alguém fora da equipe de 

desenvolvimento.
➢ garantem  que a execução do código 

produzido para resolver a tarefa faz sentido, 
ou seja traduz completamente para software 
o requisito  que foi definido pelo cliente.

Exemplo: Na aplicação é necessário existir alguma
 função que some dois números?



Quando é a fase de testes?
  Durante o desenvolvimento e não após o 

desenvolvimento!
  Algumas metodologias advogam até a 

criação dos testes antes do 
desenvolvimento  (TDD → Test-Driven-
Development)



Porquê testar duranto o 
desenvolvimento? 

  Reduz o tempo que se irá gastar com 
ferramentas de debug

  Esforço de correção de um defeito cresce 
exponencialmente  ao longo do tempo

  Cria confiança
  Sabemos que estamos construindo trechos 

de código em que podemos confiar.



Desculpas habituais para não criar 
testes

  Demora muito tempo
  É evidente que fazer um teste, ou seja, ter 

mais uma tarefa, vai gastar mais tempo do 
que fazer somente o programa

  No entanto, se essa tarefa for sendo feita 
durante o período de desenvolvimento a 
produtividade global será superior



Desculpas habituais para não criar 
testes

  Não é trabalho do programador criar testes, ou, 
  O programador é pago para programar e não 

para escrever testes
 É fato que:
 O programador deve criar código
 Mas código que funcione...
 Se não o testou como sabe que funciona?

  Será que é mais rentável passar n horas à caça 
de bugs do que n horas a criar os testes que os 
evitem?



Testes Unitários
  Formalizam os testes
  São feitos na mesma linguagem de 

programação que o programa sendo testado. 
Logo, em uma liguagem que o progamador 
domina

  Auto documentam o código, pois mostram 
programaticamente exemplos concretos da 
utilização dos módulos



NUnit
 Open Source
 Construido usando C#
 Compatível com todas as linguagens da 

plataforma .Net
 Baseado no JUnit (JAVA)
 Utiliza Atributos
 Integrável com as IDEs disponíveis.



Suite de Teste
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TestFixtureTearDown

TestFixture

Suite de Teste
TestFixtureSetUp
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TearDown
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testes 
com o 
NUnit 
são 

estrutura
dos?



Testes Unitários com NUnit

  Criar uma nova solução C#
  Nome do projeto. Ex: MyProject
 Adicionar suas classes e métodos (lógica do 

software)



namespace NunitExemplo1
{
      public class Calculadora
      {
            public int Soma(int a, int b){
                  return a + b;
            }   

            public int Subtrai(int a, int b){
                  return a - b;
            }

            public int Multiplica(int a, int b){
                  return a * b;
            }

            public int Divide(int a, int b){
                  return a / b;
            }
      }
}



Testes Unitários com .Net

 Criar nova solução C# onde será feita os 
testes

 Pode ser uma aplicação (executável) ou uma 
biblioteca (dll)

 Adicionar referências no Nunit (NUnit.core e 
NUnit.framework )

 Adicionar referências do projeto que será 
testado

  Adicionar classes é metodos de testes, com 
os devidos atributos e Assertions 



using NUnit.framework;

namespace NUnitExemplo1
{
      [TestFixture]
      public class CalculadoraUnitTests
      {
            private Calculadora calculadora;
            public CalculadoraUnitTests(){ }

            [TestFixtureSetUp]
            public void Inicializar(){
                  calculadora = new Calculadora();
            }

            [TestFixtureTearDown]
            public void Finalizar(){
                  calculadora = null;
            }
      }
}   

Criando a classe com os testes...



...
      [Test]
      public void TestSoma()
      {
            int result = calculadora.Soma(2, 3);
            Assert.AreEqual(5,result);
      }

      [Test]
      public void TestSubtrai()
      {
            int result = calculadora.Subtrai(3, 2);
            Assert.AreEqual(1, result);

            result = calculadora.Subtrai(2, 3);
            Assert.AreEqual(-1, result);
       }
....

Adicionando casos de testes...



...
      [Test]
      public void TestMultiplica()
      {
            int result = calculadora.Multiplica(2, 3);
            Assert.AreEqual(6, result);
      }

      [Test, ExpectedException(typeof(DivideByZeroException))]
      public void TestDivide()
      {
            int result = calculadora.Divide(4, 2);
            Assert.AreEqual(2, result);

            result = calculadora.Divide(2, 0);
      }
....

Adicionando mais casos de testes...



Executando os Testes - Console
nunit-console NUnitExemplo1.(exe|dll)



Executando os Testes - Console
nunit-console NUnitExemplo1.(exe|dll)



Executando os Testes - GUI
nunit-gui NUnitExemplo1.(exe|dll)



Executando os Testes - GUI
nunit-gui NUnitExemplo1.(exe|dll)



Referências

Links Importantes:
http://www.nunit.org
http://en.csharp-online.net/Unit_Testing_with_NUnit
http://www.slideshare.net/adorepump/introduo-a-testes-unitrios-automatizados-com-junit-e-nunit-presentation
http://www.slideshare.net/vitor.silva/0404-testes-unitarios

Obs: Alguns slides dessa apresentação foram baseados 
nos slides ' http://www.slideshare.net/vitor.silva/0404-
testes-unitarios' de autoria de 'Vitor Silva' disponível em 
http://www.slideshare.net/vitor.silva/0404-testes-unitarios

http://www.nunit.org/
http://www.slideshare.net/adorepump/introduo-a-testes-unitrios-automatizados-com-junit-e-nunit-presentation
http://www.slideshare.net/vitor.silva/0404-testes-unitarios


até que enfim acabou...
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