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Estruturas de 
repetição

 Frequentemente, quando escrevemos código, desejamos que o 
mesmo bloco de código seja executado repetidamente várias vezes. 
Portanto, em vez de adicionar várias linhas de código quase iguais em 
um script, podemos usar loops.

 Os loops são usados para executar o mesmo bloco de código 
repetidamente, desde que uma determinada condição seja 
verdadeira.

 No PHP, temos os seguintes tipos de loop:
 while - percorre um bloco de código desde que a condição especificada 

seja verdadeira

 do ... while - percorre um bloco de código uma vez e repete o loop 
desde que a condição especificada seja verdadeira

 for - passa por um bloco de código um número especificado de vezes

 foreach - percorre um bloco de código para cada elemento em uma 
matriz



while

 O loop while executa um bloco de código desde que a condição 
especificada seja verdadeira.

<?php
$x = 1;

while($x <= 5) {
echo “O número é: $x <br>";
$x++;

}
?>



do...while

 O loop do ... while - executa um bloco de código uma vez e repete 
o loop desde que a condição especificada seja verdadeira.

<?php
$x = 1;

do {
echo “O número é: $x <br>";
$x++;

} while ($x <= 5);
?>



for

 The for loop - Loops through a block of code a specified number of 
times.

<?php
for ($x = 0; $x <= 10; $x++) {

echo “O número é: $x <br>";
}
?>



foreach

 O loop foreach - percorre um bloco de código para cada elemento 
em uma matriz.

<?php
$cores 
= array(“vermelho", “verde", “azul", “amarelo")
;

foreach ($cores as $valor) {
echo "$valor <br/>";

}
?>



include

 A instrução include (ou require) pega todo o texto / código / 
marcação que existe no arquivo especificado e copia-o no arquivo 
que usa a instrução include.

 A inclusão de arquivos é muito útil quando você deseja incluir o 
mesmo PHP, HTML ou texto em várias páginas de um site

 As instruções include e require são idênticas, exceto em caso de 
falha: require produzirá um erro fatal (E_COMPILE_ERROR) e 
interromperá o script; include produzirá apenas um aviso 
(E_WARNING) e o script continuará

<html>
<body>

<h1>Lorem Ipsum!</h1>
<p>Lorem ipsum dolor.</p>

<?php include 'rodapé.php’; ?>

</body>
</html>



empty e isset

 A função empty verifica se uma variável está vazia. 

 A função isset verifica se a variável está configurada / declarada.

<?php
$a = 0;

// Verdadeiro se $a está vazia
if (empty($a)) {
echo "Variable 'a' is empty.<br>";

}

// Verdadeiro se $a está declarada/iniciada
if (isset($a)) {
echo "Variable 'a' is set";

}
?>



header 
(“location: “)

 Podemos redirecionar seu usuário para outra página utilizando a 
função header

<?php

header(“location: http://www.regilan.com.br");

?>



number_format

 A função number_format () formata um número com milhares 
agrupados e casas decimais.

 Parâmetros:

Parâmetro Descrição

number O número a ser formatado. Se nenhum outro parâmetro 
for definido, o número será formatado sem decimais e 
com vírgula (,) como separador de milhares.

decimal Opcional. Especifica quantas casas decimais. Se este 
parâmetro for definido, o número será formatado com 
um ponto (.) Como ponto decimal ponto decimal 

opcional Opcional. Especifica qual sequência usar para o ponto 
decimal

opcional Opcional. Especifica qual sequência usar para o 
separador de milhares. 



number_format

 Exemplos

<?php
echo number_format("1000000")."<br>";
echo number_format("1000000",2)."<br>";
echo number_format("1000000",2,",",".");
?>
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