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TRABALHO 01 

Conteúdo 

• Construção de um WebBrownser 

Questões 

PARTE I 

1. Implementar os passos descritos no TUTORIAL 01 para criar a base do seu WebBrowser. 

PARTE II 

2. Implemente as seguintes funcionalidades: 

a. Altere o código anterior para que nome de cada aba aberta receba o endereço do site 
que está sendo visualizado; 

b. Usando o componente “ContextMenuStrip”, implemente a funcionalidade fechar aba ao 
clicar sobre o título da qual se pretende fechar; 

c. Adicione uma “statusStrip” e nela uma “toolStripProgressBar” e uma “toolStripStatusLabel”. 
Em seguida, usando o componente “backgroundWorker”, implemente eventos para: (i) 
preencher a barra do “toolStripProcessBar” com o progresso do carregamento de cada 
página e (ii) alternar a mensagem de status na “toolStripStatusLabel” para: 
“Carregando...”, “Cancelado.” e “Concluído.”, quando estiver, respectivamente, 
carregando uma nova página, clicado no botão parar, ou ter concluído o carregamento. 
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3. Criar um projeto CORE para implementar as classes de modelo listadas no diagrama abaixo 
e, em seguida, altere o projeto UI para receber as adequações necessárias ao uso das classes 
e as novas funcionalidades informadas a seguir. 

 

a. Acresce na barra de menu a opção “Favoritos” e nela acrescente as seguintes funções:  

           

b. Implemente a funcionalidade “Adicionar esta páginas aos 
favoritos”. Esta deve resgatar o endereço e título da página 
aberta na aba selecionada, guardar na lista de favoritos do 
WebBrownser e devolver uma “MessageBox” de sucesso ou 
erro (quando não houver nenhuma página aberta); 

c. Implemente a funcionalidade “Gerenciar 
favoritos”. Ela deve apresentar um 
formulário com dois “Panels”, o da 
esquerda com um “ListBox” com a lista de 
favoritos cadastrados e o outro com um 
botão “Excluir”, que deve ser ativo apenas 
ao clicar sobre um dos sites listados e cuja 
função é excluir o site selecionado da 
relação de favoritos; e um outro botão 
“Fechar”, para sair da janela; 

 

 

d. Implemente as funcionalidades “Importar favoritos”. Use o componente “OpenFileDialog” 
para selecionar o arquivo que deseja abrir de tal modo que só seja permitido importar 
arquivos XMLs; Implemente o método de importação a partir de um arquivo XML e em 
seguida apresente uma mensagem de sucesso ou erro; Não permita adição de favoritos 
repetidos; 

e. De modo análogo ao anterior, implemente o “Exportar favoritos” usando o componente 
“SaveFileDialog” e criando um método para exportar os favoritos para um arquivo XML; 
Apresente mensagens de sucesso ou erro ao finalizar a operação. 

4. Para finalizar seu WebBrownser, altere o que for necessários no CORE e UI para criar uma 
classe “Histórico” que armazene o histórico de páginas visitas com seus respectivos horários. 
Acrescente no menu as opções “Ver histórico” e “Limpar dados” e as implemente de modo a 
torná-las funcional. 


