
 
 

Leia atentamente todas as instruções do exercício abaixo:  

Faculdade ATP 

*Construa 10 tabelas indicando as turmas de Administração (ex: ADM 01, ADM 02, ADM 03, etc...) 

Cada tabela deverá comportar 25 alunos (ou seja, 25 linhas além dos títulos). 

 

*A forma de avaliação dos alunos acontece da seguinte forma: Nota de prova e Trabalho (sendo 

uma coluna para cada item), no qual pegamos a média das duas notas lançadas na tabela feita 

acima e lançaremos no sistema final da escola – situação hipotética (considerar apenas 1 casa 

depois da vírgula para os valores que serão lançados). 

 

*Preciso saber a média final de todos os trabalhos da referida turma, das notas das provas e a 

média geral da turma como um consolidado na última linha da tabela feita para cada turma. 

 

*Preciso de uma tabela ou quadro no qual consiga ver o nome da turma e a nota geral consolidada 

que você fez lá no segundo tópico desse exercício de cada turma, assim como um gráfico de 

evolução, contendo como meta o valor de 7,0 pontos para que eu consiga identificar quem está 

acima ou abaixo da meta e tomar as devidas ações como gestor (sugestão de gráfico – Barras + 

Linhas). 

 

*Preciso de um outro gráfico, que conste o nome dos professores e suas respectivas turmas e as 

notas consolidadas das mesmas, conforme descrito abaixo: 

 

Marcos – Turma: ADM 01, ADM 03, ADM 05, ADM 07. 

Fábio – Turma: ADM 02, ADM 04, ADM 06. 

Leandro – Turma: ADM 08, ADM 09, ADM 10.  

 

 

Todas as solicitações acima, foram ensinadas em sala de aula ou através das vídeo-aulas da 

ATP Consulting. Se necessário, revise o conteúdo do seu curso e/ou acione o prof. para sanar 

quaisquer dúvidas.  

 

ATENÇÃO: Informe ao professor quanto tempo você gastou para executar essa atividade, pois 

essa informação é bastante importante. 

 


