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Introdução 
 

A Agencia de Aviação Civil é uma agência reguladora que tem por objectivo o desempenho de 
actividades administrativas de regulação técnica e económica, supervisão e regulamentação do 
sector da aviação civil. 

Nas suas actividades de licenciamento de Pessoal tem a necessidade de realizar testes aos 
mesmos.  

Actualmente quando alguém, um piloto por exemplo pretender obter uma licença, dirige-se à 
AAC e preenche um formulário a requerer o exame ou teste para um tipo ou categoria específica 
de licença. 

Tendo uma BD que lhes permita a introdução desse tipo de informações, vai resultar numa maior 
credibilidade do sistema de testes e também na poupança de tempos e recursos. 

 

Objectivo 
 

O objectivo deste documento é expor de forma clara e concisa a visão macro da Aplicação, mais 
precisamente no Módulo Gestão de Teste, nomeadamente a requisição, elaboração e lançamento 
dos resultados dos testes. 
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Aplicação 
 

 Acesso 
Para ter acesso a aplicação o utilizador tem a necessidade de ter o seu utilizador e palavra passe, 
que garantem a segurança dos dados da aplicação. Cada utilizador tem o seu user e password, que 
são pessoal.  

Após digitar o endereço da aplicação, terá acesso a  seguinte tela de autenticação. 

 

Figure 1 - Tela de login 

 

Após inserir o seu user e a palavra passe, terá acesso às opções de menu de acordo com as opções 
atribuídas pelo administrador de sistemas. 

No exemplo específico o nome de utilizador que foi  utilizado para aceder a aplicação, tem 
permissão de administrador. Logo tem acesso a todas opções da aplicação como mostra a figura 
abaixo. 
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Figure 2 - Tela inicial da aplicação 

  

Parametrização 
 

A opção parametrização permite efectuar a configuração dos campos pré-definidos, que serão 
utilizados posteriormente nos módulos. 

Para aceder clique na opção Parâmetros e sub-opção Parâmetros Gerais. 

Surgem diversas opções de parametrização (Teste, PAN, SRS, RAN, etc). 

 
Figure 3 - Tela de parametrização 

Na opção teste, o utilizador tem as seguintes opções: 
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 Matéria – onde pode ser definido um conjunto de matérias para o teste; 

 Categoria Licença – define-se as categorias de licença praticadas em Cabo Verde; 

 Pergunta – Conjunto de perguntas que srão utilizadas posteriormente nos testes; 

Resposta – Respostas por cada pergunta; 

Tipo documento – defini-se a listagem dos documentos que podem ser utilizados na 
aplicação. 

 

O exemplo a seguir mostra a inserção de uma categoria licença 

Na opção Teste, clique em Categoria Licença. Surge a Lista dos registos já inseridos. 

 

Clique em novo para inserir um registo. 

Surge a seguinte janela, onde devem ser inseridos os dados da categoria a ser inserida. 

 

Para finalizar clique em Confirmar. 
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Requisição de Teste 
Para efecuar a requisição de teste, primeiramente o requisitante deverá estar registado na Base de 
dados. 

Clique na opção Módulo PAN e escolhe a sub-opção Pessoal Aeronáutico. 

 

Figure 4 - Modulo Pessoal Aeronáutico 

Da listagem do pessoal inserido clique sobre o nome do requisitante e escolha a opção Alterar, 
como mostra a figura 4. 

 

Figure 5 - Lista de testes requisitados 

Surge a tela (figura 5) com os dados do Requisitante, com diversos separadores, sendo um deles 
TESTE. 

No separador Teste, além de efectuar uma nova requisição poderemos também visualizar as 
requisições de testes executados anteriormente. 

Clique no Botão Nova R. Para fazer a requisição. Surge a lista de categorias, como mostra a 
figura 6. 
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Figure 6- Formulário de requisiçaõ de teste 

Escolha a categoria de Licença, qualificação ou teste que o requisitante pretende e clique em 
Confirmar. 

Ao confirmar, a requisição é gravada na base de dados. 

  

 

Elaboração de teste 
Elaboração de teste é cargo de um dos inspectores da AAC. Ele é que deverá criar, alterar ou 
eliminar os testes. 

Para criar testes, o utilizador deverá clicar na opção Módulo Teste e escolher a sub-opção 
Elaborar Teste. 

Surge a tela Elaborar Teste (figura 7). 
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Figure 7 - Formulário gerar teste 

Nesta tela o utilizador deverá preencher os seguintes campos: 

• Categoria – escolher a categoria do teste a ser efectuado. De acordo com a 
categoria, é disponibilizado as matérias (ver parametrização). 

• Código – código atribuido a um teste. Em principio cada teste possui um código 
(manual) único. 

• Descrição – descrição do teste. 
• Data Prevista – indicar a data prevista para a realização do teste 
• Matéria – de acordo com a categoria escolhida são disponibilizadas as mátérias. 

Clique na matéria pretendida para o teste. 
• Ao clicar na matéria, na coluna ao lado, é disponibilizado tres colunas: 

 Matéria escolhida – com o nome da matéria escolhida 
 Total – como o total das perguntas em relação a matéria escolhida 
 Total escolhida – o utilizador deve escolher de entre o total, a quantidade 

de pergunta dessa matéria que pretende atribuir ao teste. 

Estando os  campos preenchidos, o utilizador deve clicar no botão Gerar. 

Automaticamente o teste é gerado com as perguntas e as suas respectivas respostas. 
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Pesquisa de teste 
Pesquisa teste é uma opção que permite ao utilizador efectuar diversas opções: 

 Pesquisar testes 
 Visualizar um teste  
 Associar aluno ao teste 
 Lançar resultado do teste 

Na opção Módulo Teste escolha a sub-opção Pesquisar Teste. Surge a seguinte tela: 

 

Figure 8 - Listagem dos testes gerados 

 

Pesquisa teste - Para efectuar a pesquisa de um teste especifico, o utilizador deve utilizar o filtro 
indicando os dados e clicando no botão confirmar. 

Visualizar um teste – Clique sobre o teste e escolha a opção detalhes. Surge na tela, DADOS – 
com os detalhes do teste. Clique na imagem ( ) para ver o teste.  

http://nosiodb01.gov.cv:7778/reports/rwservlet?aac_teste_sem_corr&p_id=36�
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Figure 9 - Formulário detalhes do teste 

De realçar que temos 2 tipos de teste (com correcção e sem correcção). 

 

Figure 10 - Report teste com e sem correcção 

  
Associar aluno ao teste - depois de feito a requisição, é necessário que o aluno esteja inscrito num teste. 

Clique sobre o teste que pretende inscrever o aluno e clique em Detalhes. 

Surge a seguinte janela com os detalhes do teste. 
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Figure 11- Alunos associados a um teste 

Podemos ver nessa tela a lista dos alunos que já estão inscritos no teste e se estão com o resultado 
inserido ou não. 

Para associar novo aluno, clique em Nova Inscrição. Surge a seguinte tela: 

 

Figure 12- Tela de inscrição 

Nessa tela teremos acesso a lista dos alunos que fizeram inscrição na mesma categoria do teste, 
mas que ainda não foram inscritos neste teste. 

Para inscrever, clique na check box e clique em Inscrever. O sistema volta automaticamente a tela 
anterior, mostrando o nome inserido na lista dos inscritos. 

 

Inserir Resultado do teste 

Para inserir o resultado o utilizador deve efectuar os mesmos procedimentos efectuado para fazer 
a inscrição do aluno ao teste. 
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Figure 13- Tela de ver e inserir resultado 

Na lista dos inscritos, na coluna Resultado, o utilizador deve clicar em Ins para inserir o 
resultado, como mostra a figura 13. Surge a tela com as perguntas e respostas efectuados ao 
aluno. 

 

Figure 14 - Formulário de lançar resultado 

Para cada pergunta seleccione a resposta escolhida pelo aluno. 

Para fainalizar clique em Gravar. 

Após ter lançado as respostas escolhidas pelo aluno, na coluna resposta terremos uma alteração 
de INS para VER. 
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VER – permite visualizar o resultado no aluno.  

Para visualizar, clique sobre o texto VER como mostra a figura anterior. 

É disponibilizado o seguinte Pop-up com o resultado obtido. As respostas com cor vermelha, é 
porque estão erradas e verdes as correctas. 

No final é indicado se houve Aprovação (mais do que 70% das respostas correctas) ou 
reprovação. 

 

Figure 15 - Formulário de ver resultado 
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Realização de Teste 
 

A realização do teste pode ser efectuado de duas formas: 

Utilizando um computador -  está a ser feito a concepção de uma aplicação interactiva que 
permite que os testes sejam realizados num computador. 

Isto implica que na altura da inscrição de uma pessoa num teste seja gerado um código de acesso 
à aplicação de realização de teste, código esse, que permitirá a autenticação na aplicação. 

Após autenticação a aplicação permite ao utilizador responder interactivamente ás perguntas do 
teste determinado. 

A utilização desta aplicação elimina a necessidade de registo dos resultados de cada pessoa, visto 
que este é feito de forma automática. 

No papel – apenas há necessidade de imprimir o teste. O resultado é lançado manualmente no 
sistema. 
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