
Programação WEB II 
Aula 08:  AJAX no ASP.NET 

Webservices  



Objetivo da aula 

• Apresentar a tecnologia AJAX e como utiliza-lo no 
ASP.NET 

• Realizar a chamada de um webservice no Visual Studio 



Requisição de páginas WEB 

• Em uma aplicação ASP .NET tudo começa quando o navegador 
faz uma solicitação para uma página. O servidor por sua vez 
processa a página e envia de volta o resultado como HTML. 

• O Navegador em seguida analisa o HTML e processa a página 
para o usuário que iniciou a requisição. 

• Quando o usuário interage com a página (clicando em um 
botão) a página é enviada de volta para o servidor, após o que a 
página inteira é carregada no navegador novamente. 



Requisição de páginas WEB 

 



AJAX 

• Com a utilização do Ajax isso mudou; em vez de enviar a 
página inteira como uma resposta, o servidor envia uma 
resposta parcial (contendo pouco mais do que a 
mensagem de texto enviada), que é então utilizado pelo 
navegador para atualizar apenas a parte da página que 
mudou, deixando o resto da página como era. 

• AJAX - é um acrônimo para Asynchronous JavaScript and 
XML  e é constituído por um conjunto de tecnologias 
como JavaScript, HTML, CSS, DHTML, etc. 



AJAX 

• A tecnologia AJAX é uma avanço na tentativa de se construir 
uma ponte entre a funcionalidade e a interatividade de uma 
aplicação Desktop e uma aplicação Web. A ideia é permitir a 
criação de uma interface e de controles em uma aplicação web 
com os mesmos recursos encontrados nas aplicações dekstop. 

• No AJAX para ASP.NET, basta você arrastar e soltar alguns 
controles ASP.NET AJAX no seu formulário web , como 
qualquer controle ASP.NET, para ter os recursos da tecnologia 
AJAX sem precisar conhecer nada de JavaScript, DHTML, etc.  



AJAX Extensions 

• No Visual Studio, para permitir o uso do AJAX 
utilizaremos os componentes presentes na aba AJAX 
Extensions 

 

 

 

 



AJAX Extensions 

• Os dois controles principais para que o AJAX possa funcionar 
são: 

• ScriptManager 

• UpdatePanel 

• O primeiro controle a ser adicionado é o ScriptManager. O 
controle ScriptManager gera o script de cliente para páginas 
Microsoft ASP.NET AJAX, ou seja, este componente é 
responsável por gerenciar o AJAX em páginas ASP.NET. Este 
controle contém as bibliotecas necessárias para 
funcionamento. 



AJAX Extensions 

• Update Panel: 

• O controle UpdatePanel do ASP.NET AJAX permite criar  aplicações 
web com uma interface mais interativa e amigável com o usuário, 
atualizando partes selecionadas de uma página ao invés de atualizar 
toda a página web usando um postback. 

• Este controle atua definindo regiões específicas de uma página que 
podem ser atualizadas sem dar um refresh na página inteira. Este 
processo é coordenado pelo controle ScriptManager. Quando uma 
atualização parcial está ativa, os controles podem enviar posts de 
forma assíncrona para o servidor.  

• Não há limite no número de controles UpdatePanel que você pode 
usar em uma página e você pode usar mais de um controle para 
atualizar regiões diferentes da página de forma independente. 



Exemplo 
 <asp:ScriptManager ID="ScriptManager1" 
runat="server"></asp:ScriptManager> 
 
        <asp:UpdatePanel ID="UpdatePanel1" 
runat="server"> 
            <ContentTemplate> 
     
 
 
 
 
 
 
            </ContentTemplate> 
        </asp:UpdatePanel> 

Nesta área (ContentTemplate) 
ficará os controles que serão 
Atualizados sem fazer o postback 
da página inteira 



Ajax Control Tookit 

• http://www.ajaxcontroltoolkit.com/Tabs/Tabs.aspx 

 

 

 

 

 

http://www.ajaxcontroltoolkit.com/Tabs/Tabs.aspx


Webservices 

• Webservice é uma solução utilizada na integração de 
sistemas e na comunicação entre aplicações diferentes. 
Com esta tecnologia é possível que novas aplicações 
possam interagir com aquelas que já existem e que 
sistemas desenvolvidos em plataformas diferentes sejam 
compatíveis. 

•  Nesta aula aprenderemos  como acessar os web services 
dos Correios com C# .  



Webservices 

• Para adicionar um webservice, devemos na “Solution 
Explorer“, clicar com o botão direito sobre “References” e 
escolha a opção “Add Service Reference“: 



Webservices 

• Na janela que é aberta, temos que entrar com a URL da 
definição do web service que queremos acessar. No caso 
do web service do SIGEP, o endereço é o seguinte: 

https://apps.correios.com.br/SigepMasterJPA/AtendeClient
eService/AtendeCliente?wsdl 

• Digite esse endereço na caixa “Address“, clique em “Go“, 
escolha o serviço “AtendeCliente“, dê o nome de 
“WSCorreios” para a referência e clique em “OK”: 



Webservices 



Webservices 

• Após os passos anteriores o código para buscar um 
endereço a partir de um CEP é extremamente simples. 
Primeiramente temos que criar uma instância do “client” 
do web service e depois chamamos o método 
“consultaCEP” passando o CEP desejado. 

•  O resultado será retornado em uma variável que possui 
todas as propriedades do endereço (como bairro, cidade, 
UF, etc): 



Webservices 

var wsCorrreios = new Correios.AtendeClienteClient(); 

var resposta = wsCorrreios.consultaCEP(txtCep.Text); 

 

txtEndereco.Text = resposta.end; 

txtBairro.Text = resposta.bairro; 

txtCidade.Text = resposta.cidade; 

txtEstado.Text = resposta.uf; 


