
JavaScript 

Introdução 

O objetivo deste módulo é mostrar o conteúdo que é necessário para melhorar a interação 

da página com o usuário. Mas por que abordar o assunto JavaScript? A web que o usuário 

final vê é construída por três "camadas": Conteúdo (HTML), Formatação (CSS) e 

Comportamento (JavaScript, que incrementa o comportamento). Se todas essas camadas 

forem bem construídas, o programador obterá os melhores resultados e uma maior 

satisfação do cliente. 

O que é JavaScript? 

JavaScript é uma linguagem de programação criada em 1995 por Brendan Eich, da 

Netscape, como uma extensão do HTML, para o browser Netscape Navigator v2.0. 

JavaScript é uma linguagem de programação utilizada para criar pequenos programas para 

realizar ações em uma página web. 

É também uma linguagem de script ou roteiro, orientada a objetos, usada para desenvolver 

aplicações a clientes e permitir ao programador acrescentar ações em páginas escritas em 

HTML. 

O JavaScript não está relacionado ao Java. É uma linguagem de programação feita para 

complementar as capacidades do HTML. O código de JavaScript é enviado ao cliente como 

parte do código HTML de uma página, e pode ser utilizado para criar efeitos especiais, 

como botões animados, sons etc. 

O código JavaScript não é compilado e deve ser colocado no código fonte, junto com os 

comandos da linguagem HTML, pois este não é suficiente para realizar todas as ações que 

se podem necessitar em uma página web. 

Com JavaScript, podemos criar efeitos especiais nas páginas e definir interatividades com o 

usuário. Quando se acessa um site, alguns exemplos de scripts são: aparecimento da 

data/horário atual, saudações como "bom dia", "boa tarde" ou "boa noite". Graças a sua 

compatibilidade com a maioria dos navegadores modernos, é a linguagem de programação 

mais utilizada. 

Mesmo que você não conheça ou não tenha experiência em uma linguagem  programação, 

poderá aprender esta linguagem com facilidade e utilizá-la em suas páginas para criar 

conteúdos dinâmicos e páginas interativas como programas e calculadoras. 

Hello World! 

Podemos embutir o código em qualquer lugar da página, entretanto é recomendável colocar 

no início do código HTML, para facilitar a manutenção. 

<script type="text/javascript"> 

  alert('Hello World!'); 

</script> 



Se a lógica é escrita a partir de um determinado evento, não é necessário o uso dos 

comandos <script> e </script>. Os comandos JavaScript são sensíveis ao tipo de letra 

(maiúsculas e minúsculas) em sua sintaxe (case sensitive). Portanto, é necessário que seja 

obedecida a forma de escrever os comandos. Caso seja cometido algum erro de sintaxe 

quando da escrita de um comando, o JavaScript interpretará, o que seria um comando, 

como sendo o nome de uma variável. 

 

Exercício 

1) Crie um arquivo HTML simples utilizando a função alert() para mostrar uma mensagem 

na tela do usuário quando abrir a página. 

<html> 

<head> 

<title>Hello World - JavaScript</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

 

 <script type="text/javascript"> 

  alert("Olá mundo!"); 

 </script> 

 

</head> 

<body> 

</body> 

</html> 

 

 

2) Crie um arquivo HTML simples utilizando a função write() para mostrar uma mensagem 

no corpo da página. 

<html> 

 <head> 

  <title>Hello World2 - JavaScript</title> 

  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

 </head> 

<body> 

 

<script type="text/javascript"> 

  document.write('Olá mundo!'); 

</script>  

  

</body> 

</html> 

 

 

 



 

3) Crie um arquivo HTML simples utilizando a função innerHTML() para também mostrar 

uma mensagem no corpo da página. 

<html> 

<head> 

<title>Hello World3 - JavaScript</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

</head> 

<body> 

 

<p id="exemplo"></p> 

<script type="text/javascript"> 

 document.getElementById("exemplo").innerHTML = 'Hello World!'; 

</script> 

 

</body> 

</html> 

 

COMENTÁRIOS 

Para fazer comentários ou anotações no seu código, utilize duas barras para comentar uma 

linha e barra asterisco para comentar um bloco. 

  // uma linha de comentário 

 

  /* bloco de comentário */ 

 

Caixas de Diálogo ou de Mensagem 

Vimos que é possível escrever uma mensagem usando a linguagem JavaScript. Agora, 

vamos aprender um interessante recurso que é a possibilidade de criar caixas de diálogo 

simples, que podem ser muito úteis aos usuários que a visualizam. 

Essas caixas de diálogo podem ser de alerta, de confirmação ou de prompt de entrada. 

Todas elas são chamadas de forma simples e intuitiva por uma função. 

JavaScript coloca à disposição três caixas de mensagens: 

 alert() 

 prompt() 

 confirm() 

 

Vamos realizar algum exemplo de utilização dos métodos da janela e nos centrar nos 

exemplos que servem para caixas de diálogo, que são muito úteis. 

 



Função alert() 

As caixas de diálogo de alerta são simples. Sua função é mostrar apenas uma mensagem, 

com um botão de confirmação para que esta seja fechada. 

Para chamar esta caixa de diálogo, usamos a função alert(). Esta função recebe como 

parâmetro uma stríng que será a mensagem a ser exibida. 

Em caixas de diálogo, há a possibilidade de controlar o texto usando “\n” para a quebra de 

linhas. Nós já usamos a função alert() no exercício anterior. Você poderá ver um exemplo 

de uso nas páginas anteriores. 

Função prompt() 

A caixa de diálogo de prompt nos possibilita solicitar uma entrada. A função prompt() 

recebe uma string como parâmetro. Esse parâmetro será a mensagem a ser exibida dentro 

da caixa de diálogo. A caixa de diálogo de prompt possui três elementos: 

 um campo de entrada para o texto; 

 um botão OK e outro CANCELAR. 

A função prompt() sempre irá retornar um valor, ou seja, podemos gravar o resultado da 

função em uma variável ou algo assim. Se clicarmos no botão OK, o valor que retornará 

será o que estiver escrito no campo de texto, mesmo se ele estiver vazio. Se clicarmos em 

CANCELAR, o valor retornado será null. 

<html> 

<head> 

<title>PROMPT</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

</head> 

<body> 

 

<script type="text/javascript"> 

 var nome = window.prompt("Por favor, informe seu nome:"); 

 document.write("Bem-vindo(a), " + nome); 

</script> 

 

</body> 

</html> 

 

Função confirm() 

A caixa de diálogo de confirmação é chamada pela função confirm() e tem apenas dois 

botões: um OK e outro CANCELAR. Assim como a função prompt(), a função confirm() 

também retoma um valor que pode ser true (verdadeiro) ou false (falso). Isso a torna ideal 

para ser usada com uma estrutura seletiva if. Neste capítulo, iremos apenas exemplificar; 

nas próximas páginas, falaremos melhor sobre o if. 

 

 

 



[…] 

 

<script type="text/javascript"> 

 escolha = confirm("Clique em um botão!"); 

if (escolha) 

 { alert ("Você clicou no botão OK,\n"+"valor: " + escolha); } 

else 

 { alert ("Você clicou no botão CANCELAR,\n"+"valor: " + escolha); } 

</script> 

 

[…] 

 

Variáveis 

Como já vimos em Algoritmos, a variável é uma posição de memória que pode conter um 

valor qualquer em determinado ponto do programa. As variáveis contêm dados que podem 

ser modificados durante a execução de um programa. 

É necessário dar-lhes um nome, para que se (depois) for necessário ler ou manipular o que 

foi armazenado, baste pedir a leitura, usando o nome que foi dado. Toda variável tem um 

nome e um valor. 

Nome de Variáveis 

Pode-se dar qualquer nome para uma variável. Porém, existem algumas regras e restrições: 

 Um nome de variável não pode começar com um número. Em outras partes do 

nome sim, mas no começo não; 

 Caracteres especiais como: +, *, \, I, !, etc. - não podem ser usados como parte do 

nome de uma variável; 

 O underline ou underscore (_) pode ser usado livremente, tanto no começo, como no 

meio ou fim do nome da variável; 

 Espaços são proibidos; 

 Existem palavras reservadas pela linguagem como: window, if, else, etc ... Estas 

palavras não podem ser usadas; 

 O nome das variáveis é case sensitive, isto é, existe a diferenciação entre 

maiúsculas e minúsculas. 

O JavaScript adota um sistema de gerenciamento mais amigável das variáveis. Enquanto 

que em algumas linguagens é necessário haver uma definição sobre o quê exatamente uma 

variável guardará (um texto, um número inteiro, um número decimal, uma lista, etc ... ), no 

JavaScript isso não é necessário. Se um usuário quiser guardar um número na variável, tal 

ação lhe é permitida; ou se, logo após, resolver colocar seu nome na mesma variável, não 

haverá problema. 

 

OPERADORES LÓGICOS 

São operadores a serem utilizados em comandos condicionais, tais como: IF, FOR e 

WHILE. Os comandos condicionais serão vistos mais a frente. 



== Igual 

!= Diferente 

> Maior 

>= Maior ou Igual 

< Menor 

<= Menor ou Igual 

&& E 

|| Ou 

 

Exercício 

Utilize a função alert() para realizar os testes abaixo. Note que se aparecer a mensagem 

“true”, a expressão é verdadeira e “false”, caso contrário. 

a) 3 > 5 

b) 5 >= 5 

c) 4 < 6 

d) 4+5 > 9 && 3+2 > 2 

e) 4+5 > 9 || 3+2 > 2 

 

OPERADORES ARITMÉTICOS 

São operadores a serem utilizados em cálculos, referências de indexadores e manuseio de 

strings. Ao longo do manual estes operadores serão largamente utilizados, dando, assim, 

uma noção mais precisa do seu potencial.   

Operador Exemplo Descrição 

+ x+y adição de valor e concatenação de strings 

- x-y subtração de valores 

* x*y multiplicação de valores 

/ x/y divisão de valores 

% x%y resto de uma divisão 

++ x++ ou ++x incrementa uma variável 

-- x-- ou --x decrementa uma variável 

+= x += 10 adiciona ao valor já existente ou concatena string 

-= x -= 10 subtrai do valor já existente na variável 

 



CONVERSÃO DE VALORES 

Diferentemente da maioria das linguagens, o JavaScript define as variáveis dinamicamente. 

Portanto, ao atribuir uma variável, ele escolhe o tipo conforme o valor passado para a 

variável, não sendo necessário especificá-lo. Caso seja necessário usá-lo para um caso 

específico, você deve convertê-lo. 

O JavaScript entende que o que é digitado pelo usuário é uma string. Por isso, ao se 

trabalhar com números é necessário fazer a devida conversão. 

Esta conversão pode ser feita das seguintes formas: 

 eval() - Converte uma string em código JavaScript e executa esse código; 

 parselnt ( ): converte uma string em um número inteiro; 

 parseFloat(): converte uma string em um número de ponto flutuante. 

Exemplo de uso da função eval() 

[…] 

<script type="text/javascript"> 

 eval("x=10;y=20;document.write(x*y)"); 

 document.write("<br />" + eval("2+2")); 

 document.write("<br />" + eval(x+17)); 

</script> 

[…] 

 

Exemplo de uso da função pareInt() 

[…] 

<script type="text/javascript"> 

 n1 = window.prompt("Digite um número",""); 

 n2 = window.prompt("Digite outro número",""); 

 soma = parseInt(n1) + parseInt(n2); 

 document.write("A soma dos dois números é: " + soma ); 

</script> 

[…] 

 

Exemplo de uso da função parseFloat() 

[…] 

<script type="text/javascript"> 

n1 = window.prompt("Digite um número",""); 

n2 = window.prompt("Digite outro número",""); 

soma = parseFloat(n1) + parseFloat(n2); 

document.write("A soma dos dois números é: " + soma ); 

</script> 

[…] 

 

Como inserir JavaScript na sua página 

Em resumo, podemos utilizar o JavaScript basicamente de três formas: 

1) No Cabeçalho, criando funções que serão utilizadas no código HTML; 



 

2) Corpo do HTML; 

 

3) Arquivo externo (exemplo.js) 

<html> 

<head> 

<title>Uso do JavaScript</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

 

<script type="text/javascript">  

function mostra_mensagem() 

{ 

    document.write("Hello World!"); 

} 

</script> 

 

</head> 

<body> 

 

<script type="text/javascript"> 

  mostra_mensagem(); 

</script> 

 

</body> 

</html> 

<html> 

<head> 

<title>Uso do JavaScript</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

</head> 

<body> 

 

<script type="text/javascript"> 

  document.write("Hello World!"); 

</script> 

 

</body> 

</html> 

<html> 

<head> 

<title>Uso do JavaScript</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

  <script type="text/javascript" src="exemplo.js"></script> 

</head> 

<body> 

<script type="text/javascript"> 

  // A função abaixo se encontra dentro do arquivo externo 

  mostra_mensagem_externa() 

</script> 

</body> 

</html> 



Neste caso, você precisará de um arquivo contendo o código-fonte. Neste exemplo, 

utilizaremos o arquivo abaixo: 

Arquivo exemplo.js 

 

Você pode também utilizar todas as formas ao mesmo tempo: 

 

 

 

 

 

function mostra_mensagem_externa() 

{ 

  document.write("Hello World!");  

} 

<html> 

<head> 

<title>Uso do JavaScript</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

 

<!-- Exemplo de JS externo --> 

<script type="text/javascript" src="exemplo.js"></script> 

 

<script type="text/javascript">  

// Exemplo de JS no cabeçalho  

function mostra_mensagem() 

 { 

    document.write("Hello World 1!<br>"); 

 } 

</script> 

 

</head> 

<body> 

 

<script type="text/javascript"> 

  mostra_mensagem(); 

</script> 

 

<script type="text/javascript"> 

// Exemplo de JS no corpo da página  

  document.write("Hello World 2!<br>"); 

</script> 

 

<script type="text/javascript"> 

  // A função abaixo se encontra dentro do arquivo externo 

  mostra_mensagem_externa() 

</script> 

 

</body> 

</html> 



Exercício 

1) Crie uma função que receba um número e diga se ele é par ou ímpar no corpo do 

seu arquivo HTML. 

2) Crie uma função que receba um número e diga se ele é par ou ímpar no cabeçalho 

do seu arquivo HTML. Você deve chamar a função no corpo da página. 

3) Crie uma função que receba um número e diga se ele é par ou ímpar em um arquivo 

externo do seu HTML. 

 

Exercícios Adicionais 

1) O que é uma linguagem de script? 

2) Explique qual é a vantagem de utilizar código JavaScript em uma página HTML. 

3) JavaScript permite código externo? Explique porque e como fazer. 

4) Construa uma página que leia o valor de uma compra e calcule 10% de desconto. 

5) Construa uma página que leia o valor do dólar, a quantidades de dólares a ser 

trocada e informe o valor em Real. 

6) Construa uma página que leia a temperatura em graus centígrados e converta para 

Farenheit. 

7) Construa uma página que leia 4 números e mostre a média ponderada, sabendo-se 

que os pesos são respectivamente: 1, 2, 3 e 4. 

8) Construa uma página que leia o saldo de uma aplicação e imprima o novo saldo, 

considerado o reajuste de 1%. 

9) Construa uma página que calcule o valor de uma prestação em atraso, utilizando a 

fórmula: PRESTAÇÃO = VALOR + (VALOR * (TAXA/100) * TEMPO). 

10) Faça um programa que leia o número do funcionário, o número de horas trabalhadas 

mensais, o valor que recebe por hora e o número de filhos com idade menor de 14 

anos. Ele deve calcular e escrever o salário deste funcionário, sendo que a cada 

filho menor de 14 anos acrescenta-se 10% de salário. 

11) O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a 

percentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). 

Supondo que a percentagem do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, 

escreva um programa que leia o custo de fábrica de um carro e escreva o custo ao 

consumidor. 

  



Estruturas Condicionais e de Repetição 

Assim como foi visto em Algoritmos, podemos utilizar as Estruturas Condicionais e de 

Repetição. Vamos fazer um breve resumo a seguir, aplicando no JavaScript. 

Estruturas Condicionais 

A estrutura condicional também é conhecida como estrutura de decisão ou de seleção: 

ela se caracteriza pela execução de determinados códigos de programação, dependendo 

da veracidade de uma condição. O comando só será executado se a condição for 

verdadeira. Uma condição é uma comparação que possui dois valores possíveis, verdadeiro 

ou falso. 

Na sua formulação, a mais simples, a expressão if apresenta-se assim: 

 

Exemplo 

 

 

Exercícios 

1) Construa um script que leia o nome e as 3 notas de um aluno, considerando a média 7; 

calcule a média e informe se o aluno está aprovado ou reprovado segundo o modelo: 

Fulano, você está aprovado com média X; 

2) Construa um script que leia e idade de uma pessoa e informe a sua classe eleitoral: não 

eleitor (abaixo de 16 anos); eleitor obrigatório (entre a faixa de18 e menor de 65 anos); 

eleitor facultativo (de 16 até 18 anos e maior de 65 anos, inclusive). 

 

Seleção de Escolha Múltipla 

A seleção de múltipla escolha compara um dado valor a constantes, desviando o fluxo de 

código para o ponto indicado pela primeira constante onde há casamento. A instrução 

if (condição) 

{ 

  instrução1; // caso condição verdadeira 

} 

else 

{ 

  instrução2; // caso condição falsa 

} 

var resposta = confirm("Você gosta de maçã?") 

if ( resposta == true ) 

{ 

  document.write( "<p>Eu também gosto!</p>"); 

} 

else 

{ 

  document.write( "<p>Não gosta???</p>" ); 

} 



switch é uma maneira mais elegante de fazer a escolha de uma opção. Caso a instrução 

if..else seja usada para vários testes, acaba sendo gerado uma série de ifs e dificulta-

se em muito a leitura do script. 

Para utilizarmos o comando switch, primeiramente, passamos para o comando da entrada a 

ser avaliado, o que na maioria das vezes será uma variável. Depois, abrimos um bloco de 

dados ( { } ). Dentro deste bloco de dados usamos o case. 

Os cases são as possibilidades que o switch deve obter; podem ser um número, um 

caractere ou até mesmo uma string. Porém, jamais poderemos fazer uma comparação 

com o case (ex.: media> = 7), porque o case apenas aceita comparação de igualdade. 

Sua estrutura é:  

 

Comando “break” 

Se usarmos o comando break antes do início do próximo case, obrigamos o algoritmo a sair 

de toda estrutura switch e o case seguinte não será executado. 

Comando “default” 

O default só é ativado quando nenhum outro case é ativado. É como se fosse uma forma de 

saber o que fazer caso nada de esperado aconteça. Cada estrutura switch pode conter 

apenas um default. 

 

Laços de Repetição 

Um laço de repetição é uma sequência de ações que são repetidas por um número 

específico de vezes, até que uma condição seja satisfeita. Enquanto a condição for 

verdadeira, as instruções serão executadas. O laço de repetição também pode ser chamado 

de loop. 

variavel = window.prompt("Digite um número",""); 

 

switch( parseInt(variavel) ) 

{ 

case 1: 

 document.write('Opção 1'); 

 break; 

 

case 2: 

 document.write('Opção 2'); 

 break; 

 

case 3: 

 document.write('Opção 3'); 

 break; 

 

default: 

 document.write('Padrão'); 

 break; 

} 



Os laços de repetição são ferramentas poderosas para o controle do fluxo de execução do 

programa. Eles permitem que um determinado trecho de código seja executado até que 

uma condição específica seja satisfeita. Estão associadas a uma estrutura de repetição,  

 uma condição (também chamada "expressão de controle" ou "condição de parada");  

 um bloco de código: verifica a condição, e caso seja verdadeira, o bloco é 

executado. 

Após o final da execução do bloco, a condição é verificada novamente, e caso ela ainda 

seja verdadeira, o código é executado novamente. 

 

Laço FOR 

A construção "para" é uma estrutura de repetição que designa uma variável de controle 

para cada interação do bloco, e uma operação de passo a cada interação. Sua estrutura 

básica é a seguinte: 

 

WHILE 

O while também repete um bloco por determinado número de vezes, enquanto 

determinada condição for verdadeira: 

 

Deve-se observar que, caso o bloco de código nunca modifique o estado da condição, a 

estrutura será executada para sempre, uma situação chamada laço infinito. Da mesma 

forma, é possível especificar uma estrutura em que o bloco de código modifica o estado da 

condição, mas esta é sempre verdadeira. 

 

Exercício 

1) Faça um programa que solicite ao usuário que digite valores numéricos inteiros 

positivos. Encerre a entrada de dados quando for digitado um número negativo ou 

zero. Calcule a média dos números positivos digitados; 

var i=0; 

for (i=0; i<=5; i++) 

{ 

  document.write("O número é: " + i); 

  document.write("<br />"); 

} 

var i = 0; 

while (i<=5) 

{ 

 document.write ("O número é: "+ i + "<br>"); 

 i++; 

} 



2) Faça um programa que solicite ao usuário 10 números inteiros e, ao final, informe a 

quantidade de números ímpares e pares lidos. Calcule também a soma dos números 

pares e a média dos números ímpares; 

 

Funções 

Funções são usadas para criar pequenos trechos de códigos, separados do script principal. 

Esses trechos de códigos podem gerar um resultado (o que chamamos de funções com 

retorno) ou apenas executar uma rotina (funções sem retorno). Funções também são úteis 

para serem facilmente chamadas em eventos com o clique ou para submeter um formulário. 

Toda função deve ter um nome e possuir um delimitador de parâmetro que é identificado 

com parênteses. 

Uma função poderia ser definida como um conjunto de instruções que permitem processar 

as variáveis para obter um resultado. Uma função é um grupo de linha(s) de código de 

programação destinado a uma tarefa bem específica e que podemos, se necessário, utilizar 

várias vezes. A utilização de funções melhora bastante a leitura do script. 

Em qualquer linguagem de programação, uma função consiste em uma porção de código 

que resolve um problema específico, parte de um problema maior. 

Por que usar funções? 

As vantagens no uso de funções para compor um programa incluem: 

 Redução de código duplicado; 

 Possibilidade de reutilização do código em outros programas; 

 A decomposição de um problema grande em pequenas partes; 

 Melhor interpretação visual do código; 

Em JavaScript, existem dois tipos de funções: 

 As funções próprias do JavaScript são denominadas de "métodos" e são associadas 

a um objeto bem particular como o caso do método alert(); 

 As funções escritas pelo programador são estas que vão nos interessar agora. 

As funções são declaradas pela palavra reservada fimctio/1 seguido pelo identificador, 

seguido por parâmetros delimitados por "(" abre parênteses e ")" fecha parênteses e do 

corpo dela que é delimitado por "{" abre chave e "}" fecha chave, exemplo: 

 

 

function quadrado(x) // recebe um parâmetro (opcional) 

{ 

 return x*x; // retorna o quadrado do número (opcional) 

} 

 

document.write( quadrado(2) ); 



Outro Exemplo 

 

Exercícios 

1) Crie uma função para calcular o quadrado de um número; 

2) Crie uma função para calcular a média de dois valores; 

3) Crie uma função para calcular a área das seguintes figuras geométricas: 

a. Quadrado; 

b. Retângulo; 

c. Triângulo; 

d. Círculo. 

 

Funções com Retorno 

Funções com retorno são criadas da mesma forma das funções sem retorno. Sua diferença 

principal é que esta função devolve um resultado para o script. Por exemplo, podemos gerar 

um resultado de uma soma e devolver este resultado para o script. Para que uma função 

retorne algum valor usamos a palavra reservada returno. 

function idade(idade) 

{ 

 if ( idade >= 18 ) 

  document.write("Você é maior de idade" ); 

 else 

  document.write("Você é menor de idade" ); 

} 

 

n1 = window.prompt("Por favor, informe sua idade",""); 

id = parseInt(n1); 

idade(id); 

<html> 

<head> 

<title>Função com Retorno</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

 

<script type="text/javascript"> 

function myFunction() 

{ 

  return "Hello world!"; 

} 

</script> 

 

</head> 

<body> 

 

<script type = "text/javascript"> 

 document.write( myFunction() ) 

</script> 

 

</body> 

</html> 



Função com Parâmetro ou Argumento 

Muitas vezes, funções devem receber dados para processá-los. A inserção de dados na 

função é dada por meio dos parâmetros ou argumentos da função. 

Uma função pode ter quantos parâmetros forem necessários, desde que cada um seja 

separado por vírgula e não tenha a mesma denominação. 

 

Eventos 

Eventos ou events são comportamentos ligados às ações dos visitantes sobre determinado 

elemento de uma página. Quando um usuário visita uma página e interage (clicando, 

digitando, movendo, etc.), está produzindo eventos. Os eventos são a maneira que temos 

em JavaScript de controlar as ações dos visitantes e definir um comportamento da página. 

Existem diversos eventos definidos para uso com JavaScript. 

Manipuladores de Eventos 

Manipuladores de eventos Javascript servem para interfacear um scrípt com atividades do 

sistema ou ações do usuário. Eles são divididos em duas categorias: eventos de sistema e 

eventos de mouse. 

Os eventos de sistema disponíveis são: OnLoad e OnUnload. Eles não exigem a interação 

do usuário para serem ativados. 

Os eventos de mouse disponíveis são: OnClick, OnFocus, OnBlur, OnChange, OnSelect, 

OnSubmit e OnMouseOver. Eles exigem a interação do usuário (por meio do mouse ou 

não) para serem ativados. 

Como vimos, temos vários gestores de eventos. A seguir, iremos apresentar os principais: 

 

<html> 

<head> 

<title>Função com Retorno</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

 

<script type="text/javascript"> 

function produto(a,b) 

{ 

 return a*b; 

} 

 

</script> 

 

</head> 

<body> 

 

<script type = "text/javascript"> 

 document.write( "O resultado é: " + produto(4,3) ); 

</script> 

 

</body> 

</html> 



ONLOAD 

Este evento é ativado após a página HTML ser completamente carregada. Ele pode ser 

associado às tags <BODY> ou <FRAMESET>. 

ONUNLOAD 

Este evento é ativado após a página HTML ser abandonada (seja por meio do clique sobre 
algum link, ou sobre os botões de avanço/retrocesso do browser). Ele pode ser associado 
às tags <BODY> ou <FRAMESET>. 

 

ONCLICK 

O evento mais básico de mouse é tratado pelo manipulador OnClick. Este evento é ativado 

sempre que se dá um clique sobre um objeto que aceita evento de clique de mouse. 

Objetos que aceitam um evento OnClick são links, caixas de verificação e botões. 

<html> 

<head> 

<title>Função com Retorno</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

 

<script type="text/javascript"> 

 function atualiza() 

 { 

 document.getElementById('largura').innerHTML = window.innerWidth; 

 document.getElementById('altura').innerHTML = window.innerHeight; 

 } 

</script> 

 

</head> 

<body  

onUnload="window.alert('Tchau!');" 

onLoad="window.alert('Olá!');" onResize="atualiza()" 

> 

 

Largura: <span id="largura"></span><br> 

Altura: <span id="altura"></span> 

 

<script type="text/javascript"> 

atualiza(); 

</script> 

 

</body> 

</html> 

…<body> 

<input type="button" onClick="alert('Você clicou');" value="Clique-me!"> 

<br> 

<input type="text" id="caixa_texto" value="Meu texto"> 

<input type="button" 

onClick="alert(document.getElementById('caixa_texto').value);" 

value="Mostre-me!"> 

</body>… 



 

 

ONFOCUS e ONBLUR 

Onfocus ocorre quando um objeto torna-se o item em foco. Isso acontece quando o usuário 

clicar ou alternar para um objeto específico na página. Este evento pode ser associado aos 

objetos text, password, textarea e select (definidos pelas tags <INPUT>, <TEXTAREA> e 

<SELECT>). Ao sair (desfocar), utiliza-se o evento onBlur. 

 

Alteração de propriedades CSS com JavaScript 

Você pode alterar uma propriedade CSS a qualquer momento no seu código JavaScript, 

através da instrução abaixo. 

 

Exercícios 

1. O que são eventos? 

2. Quais são os principais eventos de mouse? 

3. Como funciona o evento ONCLlCK? 

4. Crie um formulário com o evento ONFOCUS. 

5. Monte um formulário que ao sair dê uma mensagem “Goodbye world!”. 

 

Objeto MATH 

Em JavaScript, podemos fazer uso de um objeto próprio para cálculos matemáticos 

chamado Math que possui constantes, métodos para calcular potências, raízes, 

arredondamentos, funções trigonométricas, maneiras de encontrar o menor e o maior valor, 

além de um gerador de números randômicos. 

 

…<body> 

 

<input type="button" 

onClick="document.getElementById('caixa_vermelha').style.display = 

'block';" value="Mostra caixa"> 

 

<input type="button" 

onClick="document.getElementById('caixa_vermelha').style.display = 

'none';" value="Esconder caixa"> 

 

<div style="display:none; border:red solid 1px; width:200px; 

height:200px;" id="caixa_vermelha">Eu sou a caixa vermelha</div> 

 

</body>… 



O objeto Math possui algumas constantes importantes para cálculos mais complexos, bem 

como funções (métodos) para executar operações matemáticas mais facilmente. 

 

Constantes 

O objeto Math possui 8 constantes que são: 

 E: constante do número de Euler. (2,718281828459045); 

 LN2: constante com o resultado do logaritmo natural na base 2. 

(0,6931471805599453); 

 LN10: constante com o resultado do logaritmo natural na base 10. 

(2,302585092994046); 

 LOG2E: constante com o resultado do logaritmo na base 2 do número de Euler. 

(1,4426950408889634); 

 LOG10E: constante com o resultado do logaritmo na base 10 do número de Euler. 

(0,4342944819032518); 

 PI: constante do pi (Π). (3,141592653589793); 

 SQRT1_2: constante com o resultado da raíz quadrada de meio. (√½ ≈ 

0,7071067811865476); 

 SQRT2: constante com o resultado da raíz quadrada de 2 (√2 ≈ 

1,4142135623730951); 

No caso, todas essas constantes são valores aproximados, levando-se em conta que são 

dízimas periódicas. 

Abaixo está um exemplo de como obter o valor de todas as constantes. 

 

Raízes e Potências 
 
Podemos utilizar o objeto Math para obter raízes quadradas e potências. 
O método sqrt() extrai a raíz quadrada do número passado como argumento. 
Ex.: var1 = sqrt(4);, é o mesmo que √4. 
 
O método pow() retorna o valor da potência indicada em seus parâmetros, sendo o primeiro 
parâmetro o número base e o segundo o expoente. 
Ex.: var1 = pow(10, 3);, é o mesmo que 10³. 
 

<script type="text/javascript"> 

  document.write(Math.E + "<BR>"); 

  document.write(Math.LN2 + "<BR>"); 

  document.write(Math.LN10 + "<BR>"); 

  document.write(Math.LOG2E + "<BR>"); 

  document.write(Math.LOG10E + "<BR>"); 

  document.write(Math.PI + "<BR>"); 

  document.write(Math.SQRT1_2 + "<BR>"); 

  document.write(Math.SQRT2 + "<BR>"); 

</script> 



É possível também fazer o cálculo utilizando a constante de Euler. Para isso, usamos um 
método próprio chamado exp(). 
 
Exp() recebe apenas um argumento que é o expoente da potência. 
Ex.: var1 = exp(1);, é o mesmo que E¹. 
 
Vejamos o código e o resultado logo abaixo: 
 

 
O que resulta em: 
A raíz quadrada de 4 é 2 

4 elevado a 2 é 16 

E elevado a 2 é 7.38905609893065 

 

Arredondamentos 

Quando tratamos com números que possuem a parte decimal extensa (como é o caso das 

constantes), podemos fazer uso de métodos para arredondar os números. 

O método round() arredonda um número para o inteiro mais próximo, tanto para baixo 

quanto para cima. Por exemplo, o número 3.3 arredondado será 3, mas o número 3.8 

arredondado será 4. 

O método floor() arredonda um número para o inteiro mais baixo. Também considerado 

como piso. 

O método ceil() arredonda um número para o inteiro mais alto. Também considerado como 

teto. 

O método abs() remove apenas a parte fracionada. Ou seja, retorna o valor absoluto. 

 

Trigonometria 

Usado para cálculos trigonométricos envolvendo principalmente ângulos. Com esses 

métodos fica fácil obter o resultado matemático dos ângulos sem a necessidade de vários 

cálculos ou tabelas prontas. 

sin(): retorna o valor de seno; 
cos(): retorna o valor de cosseno; 
tan(): retorna o valor da tangente; 

<script type="text/javascript"> 

  document.write(Math.E + "<BR>"); 

  document.write(Math.LN2 + "<BR>"); 

  document.write(Math.LN10 + "<BR>"); 

  document.write(Math.LOG2E + "<BR>"); 

  document.write(Math.LOG10E + "<BR>"); 

  document.write(Math.PI + "<BR>"); 

  document.write(Math.SQRT1_2 + "<BR>"); 

  document.write(Math.SQRT2 + "<BR>"); 

</script> 



asin(): retorna o valor do arco seno; 
acos(): retorna o valor do arco cosseno; 
atan(): retorna o valor do arco tangente; 
 

Maior e Menor 

Existem dois métodos do objeto Math que servem como comparativos: 

Método min(valor1, valor2): retorna o menor valor entre os parâmetros passados. 

Método max(valor1, valor2): retorna o maior valor entre os parâmetros passados. 

 

Número Randômico 

O objeto Math também possui um método para gerar automaticamente números 

randômicos. 

O método random() retorna um número entre 0 e 1, ou seja, pode ser 0, 1, 0.5, 0.2, 0.8, 

0.4567412, e assim por diante. 

Se, por exemplo, quisermos fazer o limite entre 0 e 10, basta que multipliquemos por 10 o 

valor retornado por random(). Dessa forma conseguiremos um número entre randômico 

maior. 

O problema de se usar isso é que os números retornados sempre serão muito fracionados, 

portanto, o ideal é utilizar junto uma das funções de arredondamento. 

Veja o exemplo abaixo: 

 
O que resulta em: 

Os números sorteados foram 0 e 4. 

Sendo que o maior valor é 4 e o menor valor é 0. 

 

Objeto Date 

Para obter a data (e a hora) atual com o ]avaScript, basta instanciar um objeto novo do tipo 

Date. Este método reenvia todas as informações "data e hora" do computador do utilizador. 

O objeto Date é um objeto embutido no ]avaScript que permite trabalhar com datas e horas. 

<script type="text/javascript"> 

  var valor1 = Math.random()*10; 

  var valor2 = Math.random()*10; 

  valor1 = Math.round(valor1); 

  valor2 = Math.round(valor2); 

  document.write ("Os números sorteados foram " + valor1 + " e " + valor2 

+ ".<BR>"+ "Sendo que o maior valor é " + Math.max(valor1, valor2) + " e 

o menor valor é " + Math.min(valor1, valor2) ); 

</script> 



Você pode criar um objeto Date sempre que precisar armazenar uma data e utilizar os 

métodos do objeto Date para trabalhar com a data. 

O objeto Date não tem propriedades, para configurar ou obter valores de um objeto Date, 

você deve utilizar outros métodos, que serão abordado logo a seguir. 

Variável = new Date(); 

Principais Métodos: 

Método Descrição 

getDate() Devolve o dia do mês 

getDay() Devolve o dia da semana 

getHours() Retorna a hora 

getMinutes() Devolve os minutos 

getMonth() Devolve o mês (atenção ao mês que começa por 0) 

getSeconds() Devolve os segundos 

getTime() 
Devolve os segundos transcorridos entre o dia 1 de janeiro de 1970 e a data 
correspondente ao objeto ao que se passa a mensagem 

getYear() 

Retorna o ano, ao que se restou 1900. Por exemplo, para o 1995 retorna 95, 
para o 2005 retorna 105. Este método está obsoleto em Netscape a partir da 
versão 1.3 de Javascript e agora se utiliza getFullYear(). 

getFullYear()  
Retorna o ano com todos os dígitos. Usar este método para estar certos de 
que funcionará todo bem em datas posteriores ao ano 2000. 

setDate() Atualiza o dia do mês 

setHours() Atualiza a hora 

setMinutes()  Muda os minutos 

setMonth() Muda o mês (atenção ao mês que começa por 0). 

setSeconds()  Muda os segundos 

setTime() 
Atualiza a data completa. Recebe um número de segundos desde 1 de 
janeiro de 1970 

setYear() 

Muda o ano recebe um número, ao que lhe soma 1900 antes de coloca-lo 
como ano da data. Por exemplo, se recebe 95 colocará o ano 1995. Este 
método está obsoleto a partir de Javascript 1.3 em Netscape. Agora se utiliza 
setFullYear(), indicando o ano com todos os dígitos.  

setFullYear()  

Muda o ano da data ao número que recebe por parâmetro. O número se 
indica completo ex: 2005 ou 1995. Utilizar este método para estar certo de 
que tudo funciona para datas posteriores a 2000. 

 



Note que o mês inicia com zero e não um. Se você não somar 1, janeiro aparecerá como 0 

e dezembro como 11. Já os dias do mês vão de 1 a 31, não é preciso somá-los. 

Os dias da semana também iniciam em zero, representando o domingo, e vão até seis 

(sábado). 

Exemplos dos Métodos de Data e Hora 

 
 

Trabalhando com Strings 

No JavaScript, você vai trabalhar constantemente com strings. Entender como elas 

funcionam e como podemos manipulá-las é fundamental. O objeto string da JavaScript 

conta com vários métodos que facilitam a nossa vida quando precisamos manipulá-lo. 

String é um tipo de dados em JavaScript que representa todo tipo de texto, desde 

caracteres simples como letras, até textos mais complexos como frases e parágrafos. 

Método Descrição 

charAt(x) Retorna o caractere da posição x 

indexOf(x) Retorna a posição da primeira substring (x) dentro da string. 

lastIndexOf(x) Retorna a posição da última substring (x) dentro da string. 

substr(inicio,[tamanho]) 
Retorna a substring entre a posição início e a quantidade de 
caracteres após o início. 

substring(inicio,fim) Retorna a substring entre a posição início e fim. 

toLowerCase() Retorna a string em minúsculas 

toUpperCase() Retorna a string em maiúsculas 

length Retorna o número de caractere da string 

<script type="text/javascript"> 

 

var data = new Date(); 

var dia = data.getDate(); 

var mes = data.getMonth(); 

var ano = data.getYear(); 

var hora = data.getHours(); 

var minuto = data.getMinutes(); 

 

document.write("Dia: " + dia + "<br>"); 

document.write("Mês: " + mes + "<br>"); 

document.write("Ano: " + ano + "<br><br>"); 

 

document.write("Hora: " + hora + "<br>"); 

document.write("Minuto: " + minuto + "<br>"); 

 

</script> 



replace Substitui uma substring dentro de uma string. 

 

Exemplos 

 
 

Exercícios 

1) Pergunte o nome completo de seu visitante (prompt) e logo após, imprima na tela: 

“Olá [seu nome]. O seu nome possui X caracteres” 

2) Peça ao visitante um endereço de e-mail. Verifique se este endereço possui uma 

arroba (@); 

 

3) Leia um nome e coloque as letras em minúsculo. 

 

4) Leia uma palavra e coloque em maiúscula; 

 

5) Coloque a frase abaixo e troque “Copacabana” por “Ipanema”. 

"Minha praia favorita é Copacabana" 

 

<script type="text/javascript"> 

minhastr = "O rato roeu a roupa do rei de Roma"; 

document.write("Normal: " + minhastr + "<br>"); 

document.write("Tamanho da string: " + minhastr.length + "<br>"); 

document.write("Letra na posição 9: " + minhastr.charAt(9) + "<br>"); 

document.write("Primeira posição da letra 'r': " + minhastr.indexOf("r") 

+ "<br>"); 

document.write("Ultima posição da letra 'r': " + 

minhastr.lastIndexOf("r") + "<br>"); 

document.write("Substr de 11 caracteres após o 23º caractere: " + 

minhastr.substr(23,11) + "<br>"); 

document.write("Substring entre as posicoes 0 e 11: " + 

minhastr.substring(0,11) + "<br>"); 

document.write("Converte para lowercase: " + minhastr.toLowerCase() + 

"<br>"); 

document.write("Converte para uppercase: " + minhastr.toUpperCase() + 

"<br>"); 

document.write("Troca o conteúdo de uma string: " + 

minhastr.replace("Roma", "Itália") + "<br>"); 

</script> 



Interagindo com o usuário 

O formulário feito em JavaScript é parecido com um formulário comum. A diferença é que 

podemos adicionar-lhe alguns recursos interessantes, como um aviso, que diz ao usuário 

que ele se esqueceu de preencher algum campo, e na mesma janela deste aviso fornece-se 

um prompt para o preenchimento deste campo. Para isto, é usado um código JavaScript 

específico, que será demonstrado a seguir. 

O JavaScript possibilita que os formulários escritos em HTML tenham mais interatividade. A 

grande desvantagem do HTML sempre foi o fato de ser totalmente estático, ou seja, depois 

de interpretado o código e montada a página gráfica, nada poderia acontecer. Nesta lição, 

aprenderemos como acrescentar ações em JavaScript nos objetos dos formulários. 

Um formulário é uma área que pode conter elementos de formulário. Estes elementos 

permitem ao usuário entrar com informação (como campos de texto, campos de área de 

texto, menus drop-down, botões radiais, caixas de seleção, etc.) em um formulário. 

Conceitualmente, os objetos são divididos em: Input, Textarea e Select. 

Como vimos anteriormente, podemos inserir vários tipos de entrada de dados em um 

formulário, a maioria delas definida pela tag input. a campo <INPUT> tem um atributo TYPE, 

para gerar diferentes entradas de dados: 

 Text: é um campo de texto no qual os dados nele introduzidos são visíveis para o 

usuário. 

 Password: um campo de texto idêntico a text com a diferença que os dados nele 

introduzidos não podem ser visualizados pelo usuário, e sim são mostrados com 

asteriscos *. 

 Radio: botão circular que permite ao usuário escolher uma opção entre várias 

pertencentes a um mesmo grupo. 

 Checkbox: campo de verificação que permite ao usuário selecionar mais de uma 

opção entre várias. Similar a radio, porém com esta vantagem. 

 Button: é um tipo de botão ao qual podem ser atribuídas múltiplas funções mediante 

eventos. 

 Reset: é um tipo de botão que se encarrega de restabelecer o formulário a seus 

valores por padrão. 

 Submit: é um tipo de botão que se encarrega de enviar o formulário. 

A seguir, veremos como fazer interagir os campos de formulário com o JavaScript. 

 

  



Exemplo 1 

 
  

<html> 

<head> 

<title>Função com Retorno</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<script type="text/javascript"> 

function validaFor() 

 { 

  conf=""; 

  if( (document.forms[0].nome.value == "") || 

(document.forms[0].nome.value.substring(0,1) == " ")) 

  { 

   conf="- NOME é um campo obrigatório!"; 

  } 

  if( ( document.forms[0].email.value == "") || (document. 

forms[0].email.value.substring(0,1) == " ")) 

  { 

   conf += "\n- E-MAIL é um campo obrigatório!"; 

  } 

 

  if( (document. forms[0]. telefone. value == "") || 

(document.forms[0].telefone. value.substring(0,1) == " ")) 

  { 

   conf += "\n- TELEFONE é um campo obrigatório!"; 

  } 

 

  if((document.forms[0].celular.value == "") || (document. 

forms[0].celular. value.substring(0,1) == " ") ) 

  { 

 conf += "\n- CELULAR é um campo obrigatório!"; 

 } 

 

 if (conf != "") 

 { 

  alert(conf); 

  conf=""; 

  return false; 

 } 

} 

</script> 

</head> 

<body> 

Exemplo<br><br> 

<form method="post" action="" onSubmit="validaFor()"> 

Nome: <input type="text" name="nome" id="nome"> <br> 

E-mail: <input type="text" name="email" id="email"> <br> 

Telefone: <input type="text" name="telefone" id="telefone"> <br> 

Celular: <input type="text" name="celular" id="celular"> <br> 

<input type="submit" name="Submit" value="Submit"> 

</form> 

</body> 

</html> 



Exemplo 2 

 
 

 

 

<html> 

<head> 

<title>Função com Retorno</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

 

<script type="text/javascript"> 

 

function validaForm() 

 { 

  conf=""; 

  if( (document.getElementById('nome').value == "") || 

(document.getElementById('nome').value.substring(0,1) == " ")) 

   conf = "- NOME é um campo obrigatório!"; 

 

  if( ( document.getElementById('email').value == "") || 

(document.getElementById('email').value.substring(0,1) == " ")) 

   conf += "\n- E-MAIL é um campo obrigatório!"; 

 

  if( (document.getElementById('telefone').value == "") || 

(document.getElementById('telefone').value.substring(0,1) == " ")) 

   conf += "\n- TELEFONE é um campo obrigatório!"; 

 

  if((document.getElementById('celular').value == "") || 

(document.getElementById('celular').value.substring(0,1) == " ") ) 

 conf += "\n- CELULAR é um campo obrigatório!"; 

 

 if (conf != "") 

 { 

   alert(conf); 

   conf=""; 

   return false; 

 } 

 else 

 document.getElementById("formulario").submit(); 

} 

</script> 

 

</head> 

<body> 

 

Exemplo<br><br> 

<form method="post" action="" id="formulario"> 

Nome: <input type="text" name="nome" id="nome"> <br> 

E-mail: <input type="text" name="email" id="email"> <br> 

Telefone: <input type="text" name="telefone" id="telefone"> <br> 

Celular: <input type="text" name="celular" id="celular"> <br> 

<input type="button" value="Enviar" onClick="validaForm()" > 

</form> 

</body> 

</html> 



O exemplo abaixo mostra o documento trocando as cores através da propriedade 

BGCOLOR do HTML. 

 
 

O exemplo abaixo mostra o documento trocando as cores através da propriedade 

BGCOLOR do CSS. 

 
 

<html> 

<head> 

<title>Exemplo Cores</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<body> 

 

Clique em um dos botões para alterar a cor de sua página<br><br> 

<input type="button" value="Azul" onClick="document.bgColor='blue';">  

<input type="button" value="Vermelho" onClick="document.bgColor='red';">  

<input type="button" value="Verde" onClick="document.bgColor='green';">  

<input type="button" value="amarelo" onclick= 

"document.bgColor='yellow';"> 

<input type="button" value="azul claro" onClick="document.bgColor = 

'cyan';"> 

<input type="button" value="verde claro" 

onClick="document.bgColor='lime';"> 

 

</body> 

</html> 

<html> 

<head> 

<title>Exemplo Cores</title> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 

<body> 

 

Clique em um dos botões para alterar a cor de sua página<br><br> 

<input type="button" value="Azul" onClick="document.bgColor='blue';">  

<input type="button" value="Vermelho" onClick="document.bgColor='red';">  

<input type="button" value="Verde" onClick="document.bgColor='green';">  

<input type="button" value="amarelo" onclick= 

"document.bgColor='yellow';"> 

<input type="button" value="azul claro" onClick="document.bgColor = 

'cyan';"> 

<input type="button" value="verde claro" 

onClick="document.bgColor='lime';"> 

 

</body> 

</html> 


