
Como e Quando Testar Para Obter Qualidade



Cursos Ministrados no 1° Workshop de Testes de Software



Técnicas de Testes de Software
Faça um Levantamento e uma Especificação Eficaz, saiba o que 
testar

 Objetivos do Curso
 Capacidade de melhorar o desempenho dos Testadores em 

seus Testes

 Capacidade de melhorar a documentação de cada Analista

 Conhecer técnicas motivadoras para levantamento de testes

 Estar apto a saber o quando e o que testar.



 Conceitos da Área de Testes

 Processos de Testes

 Tipos de Testes

 Levantamento de Testes 

 Especificação de Testes

Técnicas de Testes de Software
Faça um Levantamento e uma Especificação Eficaz, saiba o que 
testar



Conceitos da Área de Testes

 A equipe de testes pode ser montada com os 
desenvolvedores menos qualificados, pois qualquer 
um pode testar sistemas.

 Quando estiver tudo pronto, o software seguirá para o 
pessoal fazer o teste



Conceitos da Área de Testes

 Caso de teste 

 Plano de Casos de Testes

 Plano de Testes



Conceitos da Área de Testes

 Especificação de caso de teste 

 Suíte de Teste



Conceitos da Área de Testes

 Problemas que afetam à Qualidade dos Projetos

 Falta de treinamento

 Falta de ferramentas de testes



Conceitos da Área de Testes

 Problemas que afetam à Qualidade dos Projetos
 Quem testa é a equipe de testes

 Alterações rápidas

 Falta de apoio da gerência

 Falta de tempo para testar

 Com o levantamento e a especificação estes itens já deixam 
de serem problemas
 Os testadores são sempre culpados

 Os testadores precisam aprender a dizer não



Conceitos da Área de Testes

 O testador é um inimigo do desenvolvedor.



Processo de Desenvolvimento



Processo de Desenvolvimento
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Processos de Testes



Tipos de Testes

 Teste de Usabilidade

 Teste Exploratório

 Teste de Estresse

 Teste de Regressão



Tipos de Testes

 Teste de Carga

 Teste de Performance

 Teste de Volume



Levantamento de Testes



Levantamento de Testes

 Levante casos em que o seu teste irá validar os valores 
limites dos campos(tente criar estes casos de testes 
para os desenvolvedores realizarem nos Testes de 
Unidade)

 Levante casos de testes para o fluxo principal



Levantamento de Testes

 Levante casos de testes para fluxos 
alternativos(campos obrigatórios vazios, salvar um 
cadastro sem nenhum campo preenchido, na edição 
do cadastro apagar os dados e salvar, etc)

 Levante casos em que o usuário poderia exigir algo do 
sistema em que o sistema não esteja preparado para 
responder a ação (não preencher todos os campos do 
formulário, fechar a página, voltar à página e validar se 
os campos continuam preenchidos)



Levantamento de Testes

 Levante casos de testes de usabilidade, descrevendo 
como o layout deveria ficar ou como deve ser a 
ordenação do campo para utilização apenas pelo 
teclado(tabulação).

 Levante casos de testes exploratórios iniciais, estes irão 
indicar se a suíte de teste(bloco de testes de uma tela, 
caso de uso ou módulo), já pode ser iniciada. (smoke
tests)



Levantamento de Testes
 Vejam alguns Casos de Testes que poderíamos 

levantar de exemplo.

 ST001 - Suíte Cadastrar Time
 CT001 - Validar exploração da tela através de cliques em 

todos os campos e botões 
CT002 - Validar Cadastrar time 
CT003 - Validar Cadastrar time sem nenhum campo 
preenchido 
CT004 - Validar campo Nome 
CT005 - Validar campo Empresa 
CT006 - Validar campo responsável 
CT007 - Validar cadastro do time no banco



Levantamento de Testes
 Vejam alguns Casos de Testes que poderíamos 

levantar de exemplo.

 ST002 - Suite Cadastrar Filme

 CT008 - Validar Cadastrar filme 
CT009 - Validar campos obrigatórios do cadastro de 
filmes 
CT010 - Validar tipo campo Diretor 
CT011 - Validar inserção de caracteres especiais no 
campo Nome 
CT012 - Validar inserção de atores principais



Especificação dos Testes
Qual a importância de documentar casos de teste?

 Descrever o passo a passo de cada caso de teste;
 Importante para permitir a disseminação do conhecimento e para 

ajudar na manutenção

Existem diversas ferramentas no mercado que auxiliam nesse processo de 
documentação, como:

 Testlink
 Jira
 Rational Test Manager
 Rational Quality Manager



Especificação dos Testes
 Procure descrever um caminho curto e objetivo;

 Procure descrever da forma mais sucinta possível 
o Caso de Teste;

 Procure elaborar o caso de teste com o menor 
número de passos possíveis;



Especificação dos Testes

 Se um Caso de Teste ficar maior do que o Caso de 
Uso, procure dividir em mais Casos de Testes

 Em um Caso de Teste ágil, tente colocar as 
condições para a ação, a ação a executar e se 
possível os resultados esperados (é desejável, pois 
na maioria das vezes não conhecemos o 
resultado)



Especificação dos Testes
 CT002 - Validar Cadastrar Time
 Objetivo: Cadastrar um novo time no sistema
 Pré-condições: Usuário(Administrador) ter acesso a tela de cadastro
 Passos:
 Entrada
 1. Usuário acessa tela de cadastro de time

2. Usuário insere o campo Nome: "Corinthians"
3. Usuário insere o campo Empresa: "Corinthians S.A."
4. Usuário insere o campo Responsável: "Mario Gobi"
5. Usuário clica em salvar

 Saída
 1. Sistema valida os campos nome, empresa e responsável com sucesso

2. Sistema salva no banco
3. Sistema exibe mensagem "O time foi salvo com sucesso"

Exemplo de Caso de Teste utilizando o conceito tradicional e que poderia ser inserido no Testlink.



Especificação dos Testes

Teste de campos obrigatórios do cadastro de filmes

 Dado que:

- Os campos obrigatórios são: Nome do Filme, Ator, Atriz, Diretor

 Quando:

- Eu não preencho o campo Atriz

 Então:

- O sistema não salva o filme

- O sistema exibe mensagem que não foi salvo o filme

- O sistema lista campos a serem preenchidos

Exemplo de Caso de Teste utilizando o conceito Ágil. Estes podem ser controlados por postits



Contato

 Email: jjjuniorjr2@gmail.com / copati.udi@gmail.com

 Site: http://4alltests.webs.com

 http://uaitest.webs.com

 Twitter: @TesteJoaoJunior

 Facebook: Página Copa TI

 Agradecimento à Prime Team Tecnologia por ceder o 
espaço.
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