
Programação WEB II
Aula 03: Componentes do C#, propriedades e formatações



Objetivo da aula

• Componentes visuais: TextBox, CheckBox e Button

• Sintaxe básica da linguagem C#

• O objeto Response



PARTE 01

• Os componentes: TextBox, CheckBox e Button



Componentes do Visual C#

• A barra de ferramentas do Visual Studio 
contém uma série de componentes visuais que 
podem ser adicionados em uma aplicação para 
web. Entres estes componentes destacam-se: 
TextBox, Button, CheckBox, RadioButton, 
DropDownList. 

• Estes componentes são semelhantes aos 
disponíveis através da tag <input type=“” /> do 
HTML. Em C# estes componentes são 
representados no HTML através da tag
<asp:nome do elemento/>



O elemento TextBox

• O elemento TextBox adiciona uma caixa de texto para 
entrada de dados em uma aplicação. 



O elemento TextBox

• Algumas das propriedades mais comuns de uma TexBox são:

• ID: esta propriedade é utilizada para nomear uma TextBox, e é através do ID 
que podemos manipular a TextBox no código C#

• CssClass: o nome de uma classe CSS que contém as formatações que serão 
aplicadas neste controle

• PlaceHolder: texto informativo que é colocado na caixa de texto quando a 
mesma está sem conteúdo.

• Text: esta propriedade é utilizada para armazenar o valor preenchido na 
TextBox

• TextMode: esta propriedade representa comportamento presente na caixa 
de texto, que pode conter os valores: password, email, 
multiline,singleline,datetime, etc.

• ToolTip: mensagem de texto que aparece quando o mouse estiver sobre a 
caixa de texto



O elemento CheckBox

• O elemento CheckBox adiciona uma caixa de marcação a 
uma aplicação web.



O elemento CheckBox

• Algumas das propriedades mais comuns de uma 
CheckBox são:

• ID: esta propriedade é utilizada para nomear uma CheckBox, e é 
através do ID que podemos manipular a CheckBox no código C#

• CssClass: o nome de uma classe CSS que contém as formatações 
que serão aplicadas neste controle

• Text: esta propriedade é utilizada para representar o texto 
informativo de uma caixa de marcação.

• ToolTip: mensagem de texto que aparece quando o mouse 
estiver sobre a caixa de de marcação



O elemento Button

• O elemento Button adiciona um botão de comando em 
uma aplicação web.



O elemento Button

• Algumas das propriedades mais comuns de um Button 
são:

• ID: esta propriedade é utilizada para nomear um Botão, e é 
através do ID que podemos manipular o Botão no código C#

• CssClass: o nome de uma classe CSS que contém as formatações 
que serão aplicadas neste controle

• Text: esta propriedade é utilizada para representar o texto 
informativo do botão.

• ToolTip: mensagem de texto que aparece quando o mouse 
estiver sobre o botão



PARTE 02

• Sintaxe básica do C#



Declaração de variáveis

• No C# a declaração de variáveis é obrigatória, assim 
como a declaração de seus tipos. A declaração de 
variáveis possui o seguinte formato:



Operadores de atribuição e 
aritméticos



Estruturas de decisão

• O C# oferece três tipos de estruturas de seleção. A estrutura 
de seleção if executa uma condição para true (verdadeira) ou 
pula a ação se a condição for false (falsa).

• A estrutura de seleção if/else executa uma ação se uma 
condição for true e executa uma ação diferente se a condição 
for false. 

• A estrutura de seleção switch executa uma de muitas ações 
diferentes, dependendo do valor de uma expressão inteira.



Estruturas de decisão



Operadores relacionais e lógicos



Estruturas de repetição

• As estruturas de repetição permitem executar uma linha ou 
bloco de código repetidamente até que uma condição seja 
verdadeira. O uso de laços na programação é uma prática 
comum, pois em muitos casos é preciso percorrer uma 
determinada coleção de dados, um conjunto de registros, 
valores de vetores e matrizes, etc.

• Existem 3 estruturas de repetição no C#, são elas:

a) while

b) do... while

c) for



Estruturas de repetição



Arrays

• Os arrays são estruturas de dados que consistem em itens 
de dados do mesmo tipo, relacionados entre si. Um array
é um grupo de posições de memória consecutivas, todas 
de mesmo nome e mesmo tipo. 



Arrays

• Um array pode ser declarado com várias dimensões, por 
exemplo uma matriz contendo dados. Para ser declarado um 
array de várias dimensões, deve-se declarar colocando vírgulas 
dentro dos colchetes. 

• Veja exemplos:



Arrays



Funções

• As funções permitem ao programador modularizar um 
programa. Todas as variáveis declaradas em definições de 
função são variáveis locais, ou seja, elas só são conhecidas na 
função na qual são definidas. 

• A maioria das funções possui uma lista de parâmetros que são 
responsáveis por prover os meios para transferir informações 
entre funções. 

• Os parâmetros de uma função também são variáveis locais.

• O formato da chamada da função inclui a especificação do 
nome colocando os argumentos dos parâmetros entre 
parênteses.



Funções

• Uma função é um bloco de instruções que é executado quando é chamada 
de algum outro ponto do programa. Seu formato é o seguinte:

• tipo: é o tipo de dados que a função retorna.

• nome: é o nome pelo qual será possível chamar a função.

• parâmetro: permitem a passagem de parâmetros para a função quando 
é chamada. Os parâmetros diferentes são separados por vírgulas.

• conteúdo: é o corpo da função. Pode ser uma única instrução ou um 
bloco de instruções. No último caso, precisa ser delimitado por chaves 
{}.



Funções



PARTE 03

• O objeto Response e Session



O objeto Response

• O objeto Response se refere a todos os dados enviados do servidor 
para o cliente (usuário - browser), ou seja, qualquer informação 
enviada do servidor para o browser do usuário se utiliza do objeto 
Response.

• Principais funções do Objeto Response:

• response.write - permite enviar texto ao browser

• response.redirect - Redireciona o browser para um endereço 
especificado.



O objeto Session

• As vezes precisamos manter algumas informações na memória para 
utilizar em qualquer lugar do site.

• A solução nesse caso é a utilização da sessão. Sempre que acessamos 
um  site automaticamente uma sessão é criada. Podemos manter 
qualquer tipo de informação na sessão, texto, valores, imagens.  por 
exemplo:

• Para resgatar o valor da sessão é simples:


