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Unidade 1-
Introdução a

Web Services.

●Compreender os conceitos de
Web Services e seu
funcionamento na integração
de aplicações diferentes;

●Revisar os conceitos de
aplicações em camadas,
definindo Front-End e
Back-End

● Objetivos
específicos da
Unidade

● O que é Web
Services?

● E qual a finalidade
dos Web Services

● Você sabe como
funcionam os Web
Services

Leia o texto responda
questionário:
1. Explique o que são Web
Services e como
funcionam.
2. Dentre benefícios e
vantagens do uso de Web
Services, escolha um de
cada e justifique a sua
resposta, considerando o

Leitura de
texto;

Internet; 7 dias 2 hrs



● Web Services e
desenvolvimento em
camadas

● Os protocolos
SOAP e REST

● Benefícios dos Web
Services

contexto de
desenvolvimento de jogos.
3. Qual a função dos
protocolos REST e SOAP
e qual a diferença entre
eles?
4. Considerando o
conceito de
desenvolvimento de
aplicações em camadas
(Front-End e Back-End),
explique a utilização dos
Web Services aplicado ao
desenvolvimento de jogos.

Unidade 2 -
Instalação e

configuração de
um

WebServices

●Aprender a fazer instalação e
configuração do ambiente de
WebServices para o
desenvolvimento de
aplicações de Back-End

● Objetivos
específicos da
Unidade

● O que é o Node.js
Como funciona o
Node.js

● O que podemos ver
de diferente no
Node.js em relação
a programação?

● Instalando e
executando o
Node.js

● Instalando e criando
módulos no node.js

● Criando uma
aplicação Web com
Node.js

Leia o texto e responda
questionário:

1- Explique o que é o
Node.js e como ele

funciona.
2- Explique como criar

e instalar módulos em uma
aplicação do Node.js.

3- Explique como mostrar
arquivos html, utilizando

o Node.js.
4- Crie um arquivo html

que mostra a
mensagem “hello
world” no browser,

utilizando um servidor
http do Node.js.

Leitura de
texto;

Internet; 7 dias 2 hrs

Unidade 3 -
Desenvolviment

o uma
aplicação
básica de

Back-end com

●Desenvolver uma aplicação
básica de Back-End baseada
em Serviços Web em
interação com Banco de
Dados.

● Preparando servidor
HTTP

● Conectando o
Banco de Dados
com Sequelize

Desenvolva as seguintes
atividades:
1-Faça uma breve pesquisa
e explique o que significa
mapeamento
objeto-relacional.

Leitura de
texto;

Internet; 7 dias 2 hrs



Banco de
Dados

2. Explique o que é o
sequelize e pra que ele é
utilizado no node.js.
3. Crie um banco de dados
jogo e configure a conexão
com este banco de dados,
conforme descrito nesta
unidade.

Unidade 4 -
Desenvolvendo

um jogo com
WebServices e

Banco de
Dados

Desenvolver um jogo simples
utilizando os conceitos de
uma aplicação básica de

BackEnd apoiada em
WebServices.

●Criando as rotas do
Controller

●Iniciando o servidor
com as rotas ....

Desenvolva as seguintes
atividades:

1. Faça uma breve
pesquisa e explique o que

significa um CRUD
2. Faça uma breve

pesquisa e explique o que
fazem os métodos do
protocolo HTTP (GET,

POST, PUT e DELETE).
3. Explique o que são as

rotas de um WebServices.
4. Explique como os
métodos do módulo

controller são vinculados
aos métodos do protocolo

HTTP.
5. Explique porque um

WebServices implementa
a camada de back-end e

não a camada de
front-end.

Leitura de
texto;

Internet; 7 dias 2 hrs


