
Curso de PHPCurso de PHP

FATEC FATEC -- JundiaJundiaíí

-- InteirosInteiros
-- Ponto FlutuantePonto Flutuante
-- StringString
-- ArrayArray
-- ObjetosObjetos
-- BooleanosBooleanos

TIPOS DE VARIÁVEIS

PHP utiliza checagem de tipos dinâmica, ou seja, uma variPHP utiliza checagem de tipos dinâmica, ou seja, uma variáável pode contervel pode conter
valores de diferentes tipos em diferentes momentos da execuvalores de diferentes tipos em diferentes momentos da execuçção do script. Porão do script. Por
este motivo não este motivo não éé necessnecessáário declarar o tipo de uma varirio declarar o tipo de uma variáável para usvel para usáá--la. Ola. O
interpretador PHP decidirinterpretador PHP decidiráá qual o tipo daquela variqual o tipo daquela variáável, verificando o contevel, verificando o conteúúdo emdo em
tempo de executempo de execuçção.ão.

Ainda assim, Ainda assim, éé permitido converter os valores de um tipo para outro desejado,permitido converter os valores de um tipo para outro desejado,
utilizando o typecasting ou a funutilizando o typecasting ou a funçção settype.ão settype.
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INTEIROS

Uma variável pode conter um valor inteiro com atribuições que 
sigam as seguintes sintaxes:

$idade = 1234; // inteiro positivo na base decimal
$idade = -234; // inteiro negativo na base decimal
$idade = 0234; // inteiro na base octal-simbolizado pelo 0

// equivale a 156 decimal
$idade = 0x34; // inteiro na base hexadecimal (simbolizado

// pelo 0x) – equivale a 52 decimal.

A diferença entre inteiros simples e long está no número de bytes 
utilizados para armazenar a variável. Como a escolha é feita pelo 
interpretador PHP de maneira transparente para o usuário, 
podemos afirmar que os tipos são iguais.
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PONTO FLUTUANTEPONTO FLUTUANTE

Uma variável pode ter um valor em ponto flutuante com atribuições 
que sigam as seguintes sintaxes:

$fração = 1.234;
$fração = 23e4; // equivale a 230.000
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STRINGSTRING

Strings podem ser atribuStrings podem ser atribuíídas de duas maneiras:das de duas maneiras:

11--) utilizando aspas simples ( ' ) ) utilizando aspas simples ( ' ) –– Desta maneira, o valor da Desta maneira, o valor da 
varivariáável servel seráá exatamente o texto contido entre as aspas (com exatamente o texto contido entre as aspas (com 
exceexceçção de ão de \\\\ e e \\‘‘))

22--) utilizando aspas duplas ( " ) ) utilizando aspas duplas ( " ) –– Desta maneira, qualquer variDesta maneira, qualquer variáável vel 
ou caractere de escape serou caractere de escape seráá expandido antes de ser atribuexpandido antes de ser atribuíído.do.
Exemplo:Exemplo:
<?<?
$lugar = "Fatec";$lugar = "Fatec";
$teste = 'Estamos na $lugar $teste = 'Estamos na $lugar \\n';n';
echo "$teste";echo "$teste";
?>?>

A saA saíída desse script serda desse script seráá "Estamos na"Estamos na $lugar$lugar \n".n".

PHP PHP –– Aula 2Aula 2

STRINGSTRING

<?<?
$lugar = "Fatec";$lugar = "Fatec";
$teste = "Estamos na $lugar$teste = "Estamos na $lugar\\n";n";
echo "$teste";echo "$teste";
?>?>

A saA saíída desse script serda desse script seráá "Estamos na Fatec" (com uma quebra de "Estamos na Fatec" (com uma quebra de 
linha no final).linha no final).
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A tabela seguinte lista:A tabela seguinte lista:

••\\n n Nova linhaNova linha
••\\r r Retorno de carro (semelhante a Retorno de carro (semelhante a \\n)n)
••\\tt TabulaTabulaçção horizontalão horizontal
••\\\\ A prA próópria barra ( pria barra ( \\ ))
••\\$ $ O sO síímbolo $mbolo $
••\\'' Aspa simplesAspa simples
••\\" " Aspa duplaAspa dupla

CARACTERES DE ESCAPECARACTERES DE ESCAPE

Importância especial deve ser dada ao caractere de escape ("Importância especial deve ser dada ao caractere de escape ("\\"). Quando o "). Quando o 
PHP encontra este sPHP encontra este síímbolo em uma string, o caractere que vem a seguir mbolo em uma string, o caractere que vem a seguir éé
analisado, e dependendo dele, um tratamento especial seranalisado, e dependendo dele, um tratamento especial seráá realizado.realizado.
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CARACTERES DE ESCAPECARACTERES DE ESCAPE

Por exemplo, se quisermos exibir uma string que tenha aspas:Por exemplo, se quisermos exibir uma string que tenha aspas:

O presidente falou: "Vamos trabalhar gente!"O presidente falou: "Vamos trabalhar gente!"

Teria que usar o seguinte cTeria que usar o seguinte cóódigo:digo:

<?php<?php
echo "O presidente falou: echo "O presidente falou: \\"Vamos trabalhar gente!"Vamos trabalhar gente!\\"";"";

?>?>

ou tambou tambéém poderm poderííamos usar esse camos usar esse cóódigo:digo:

<?php<?php
echo 'O presidente falou: "Vamos trabalhar gente!" ';echo 'O presidente falou: "Vamos trabalhar gente!" ';

?>?>



CONVERSÃO DE STRINGCONVERSÃO DE STRING

Quando uma string Quando uma string éé avaliada em uma conversão para navaliada em uma conversão para núúmero, mero, 
algumas regras são seguidas:algumas regras são seguidas:

11-- se a string tiver algum dos caracteres ".", "e" ou "E", ele serse a string tiver algum dos caracteres ".", "e" ou "E", ele seráá
considerado do tipo ponto flutuante, senão serconsiderado do tipo ponto flutuante, senão seráá inteiro.inteiro.

22-- o valor o valor éé definido pela sua parte inicial. Se comedefinido pela sua parte inicial. Se começçar com dados ar com dados 
numnumééricos vricos váálidos, essa parte lidos, essa parte éé que serque seráá usada. Senão, o valor usada. Senão, o valor 
convertido da string serconvertido da string seráá zero.zero.

Vamos ver alguns exemplos de conversões de string para nVamos ver alguns exemplos de conversões de string para núúmero:mero:

$var = 1 + "11.7";$var = 1 + "11.7"; // O valor ser// O valor seráá ponto flutuante (12.7)ponto flutuante (12.7)
$var = 1 + "$var = 1 + "--1.3e3"; // O valor ser1.3e3"; // O valor seráá ponto flutuante (ponto flutuante (--1299)1299)
$var = 1 + "bagun$var = 1 + "bagunççaa--1.3e3"; // O valor ser1.3e3"; // O valor seráá inteiro (1)inteiro (1)
$var = 1 + "12 cabras"; // O valor ser$var = 1 + "12 cabras"; // O valor seráá inteiro (13)inteiro (13)
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ARRAYARRAY

Arrays em PHP podem ser observados como mapeamentos ou como Arrays em PHP podem ser observados como mapeamentos ou como 
vetores indexados. Mais precisamente, um valor do tipo array vetores indexados. Mais precisamente, um valor do tipo array éé um um 
diciondicionáário onde os rio onde os ííndices são as chaves de acesso. Vale ressaltar ndices são as chaves de acesso. Vale ressaltar 
que os que os ííndices podem ser valores de qualquer tipo e não somente ndices podem ser valores de qualquer tipo e não somente 
inteiros. Inclusive, se os inteiros. Inclusive, se os ííndices forem todos inteiros, estes não ndices forem todos inteiros, estes não 
precisam formar um intervalo contprecisam formar um intervalo contíínuo.nuo.

Como a checagem de tipos em PHP Como a checagem de tipos em PHP éé dinâmica, valores de tipos dinâmica, valores de tipos 
diferentes podem ser usados como diferentes podem ser usados como ííndices de array, assim como os ndices de array, assim como os 
valores mapeados tambvalores mapeados tambéém podem ser de diversos tipos.m podem ser de diversos tipos.
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ARRAYARRAY

Exemplo:Exemplo:

<?<?
$cor[1] = "vermelho";$cor[1] = "vermelho";
$cor[2] = "verde";$cor[2] = "verde";
$cor[3] = "azul";$cor[3] = "azul";
$cor["teste"] = 1;$cor["teste"] = 1;
?>?>

Equivalentemente, podeEquivalentemente, pode--se escrever:se escrever:

<?<?
$cor = array(1=>"vermelho", 2=>"verde", 3=>"azul", "teste"=>1$cor = array(1=>"vermelho", 2=>"verde", 3=>"azul", "teste"=>1););

?>?>
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LISTASLISTAS

As listas são utilizadas em PHP para realizar atribuiAs listas são utilizadas em PHP para realizar atribuiçções mões múúltiplas. ltiplas. 
AtravAtravéés de listas s de listas éé posspossíível atribuir valores que estão num array vel atribuir valores que estão num array 
para varipara variááveis. veis. 
Exemplo:Exemplo:

list($a, $b, $c) = array("a", "b", "c");list($a, $b, $c) = array("a", "b", "c");

O comando acima atribui valores O comando acima atribui valores ààs três varis três variááveis simultaneamente. veis simultaneamente. 
ÉÉ bom notar que sbom notar que sóó são atribusão atribuíídos dos ààs varis variááveis da lista os veis da lista os 
elementos do array que possuem elementos do array que possuem ííndices inteiros e não negativos. ndices inteiros e não negativos. 
No exemplo acima as três atribuiNo exemplo acima as três atribuiçções foram bem sucedidas porque ões foram bem sucedidas porque 
ao inicializar um array sem especificar os ao inicializar um array sem especificar os ííndices eles passam a ser ndices eles passam a ser 
inteiros, a partir do zero. Um fator importante inteiros, a partir do zero. Um fator importante éé que cada varique cada variáável vel 
da lista possui um da lista possui um ííndice inteiro e ordinal, iniciando com zero, que ndice inteiro e ordinal, iniciando com zero, que 
serve para determinar qual valor serserve para determinar qual valor seráá atribuatribuíído.do.
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LISTASLISTAS

No exemplo anterior temos $a com No exemplo anterior temos $a com ííndice 0, $b com ndice 0, $b com ííndice 1 e $c com ndice 1 e $c com 
ííndice 2. Outro exemplo:ndice 2. Outro exemplo:

$$arrarr = array(1=>"um",3=>"três","a"=>"= array(1=>"um",3=>"três","a"=>"letraAletraA",2=>"dois");",2=>"dois");
list($a,$b,$c,$d) = $list($a,$b,$c,$d) = $arrarr;;

ApApóós a execus a execuçção do cão do cóódigo acima temos os seguintes valores:digo acima temos os seguintes valores:
$a == null$a == null
$b == "um"$b == "um"
$c == "dois"$c == "dois"
$d == "três"$d == "três"

Devemos observar que Devemos observar que àà varivariáável $a não foi atribuvel $a não foi atribuíído valor, pois no array do valor, pois no array 
não existe elemento com não existe elemento com ííndice 0 (zero). Outro detalhe importante ndice 0 (zero). Outro detalhe importante éé que o que o 
valor "trêsvalor "três““ foi atribufoi atribuíído do àà varivariáável $d, e não a $b, pois seu vel $d, e não a $b, pois seu ííndice ndice éé 3, o 3, o 
mesmo que $d na lista. Por fim, vemos que o valor "mesmo que $d na lista. Por fim, vemos que o valor "letraAletraA" não foi " não foi 
atribuatribuíído a elemento algum da lista pois seu do a elemento algum da lista pois seu ííndice não ndice não éé inteiro.inteiro.
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LISTASLISTAS

Os Os ííndices da lista servem apenas como referência ao interpretador ndices da lista servem apenas como referência ao interpretador 
PHP para realizar as atribuiPHP para realizar as atribuiçções, não podendo ser acessados de ões, não podendo ser acessados de 
maneira alguma pelo programador. De maneira diferente do array, maneira alguma pelo programador. De maneira diferente do array, 
uma lista não pode ser atribuuma lista não pode ser atribuíída a uma varida a uma variáável, servindo apenas vel, servindo apenas 
para fazer mpara fazer múúltiplas atribuiltiplas atribuiçções atravões atravéés de um array.s de um array.
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OBJETOSOBJETOS

Um objeto pode ser inicializado utilizando o comando class para Um objeto pode ser inicializado utilizando o comando class para 
instanciar uma classe para uma variinstanciar uma classe para uma variáável.vel.

Exemplo:Exemplo:
class teste {class teste {
function nada() {function nada() {

echo "nada";echo "nada";
}}

}}
$teste = new teste;$teste = new teste;
$teste $teste --> nada();> nada();

A utilizaA utilizaçção de objetos serão de objetos seráá mais detalhada mais mais detalhada mais àà frente.frente.
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BOOLEANOSBOOLEANOS

PHP possui um tipo booleano (desde a sua versão 4.0), sendo capaPHP possui um tipo booleano (desde a sua versão 4.0), sendo capaz z 
de avaliar expressões e retornar de avaliar expressões e retornar true true ou ou falsefalse, atrav, atravéés do tipo s do tipo 
integer: integer: éé usado o valor 0 (zero) para representar o estado usado o valor 0 (zero) para representar o estado falsefalse, e , e 
qualquer valor diferente de zero (geralmente 1) para representarqualquer valor diferente de zero (geralmente 1) para representar o o 
estado estado truetrue..

<?php
$a = True; // assimila o valor TRUE para $a// assimila o valor TRUE para $a
if ($a)
{ echo "Verdadeiro"; } // se valor <> 0
else
{ echo "Falso"; } // se valor = 0
?>
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BOOLEANOSBOOLEANOS

Outro exemplo de uso de booleanos com comandos mesclados PHP Outro exemplo de uso de booleanos com comandos mesclados PHP 
e HTMLe HTML

<?php if ($expressão) { ?><?php if ($expressão) { ?>
<b>Isso <b>Isso éé verdadeiro.</b>  // comando em HTMLverdadeiro.</b>  // comando em HTML

<?php } else { ?><?php } else { ?>
<b>Isto <b>Isto éé falso.</b> falso.</b> // comando em HTML// comando em HTML

<?php } ?> <?php } ?> 
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CONVERTENDO BOOLEANOSCONVERTENDO BOOLEANOS

Para converter explicitamente um valor para booleano, utilizePara converter explicitamente um valor para booleano, utilize--se se 
dos modificadores (bool) ou (boolean). Entretanto, na maioria dodos modificadores (bool) ou (boolean). Entretanto, na maioria dos s 
casos, você não precisa utilizar o modificador, desde que qualqucasos, você não precisa utilizar o modificador, desde que qualquer er 
valor servalor seráá convertido automaticamente se um operador, funconvertido automaticamente se um operador, funçção ou ão ou 
estrutura de controle requerer um argumento booleanoestrutura de controle requerer um argumento booleano

Quando convertendo para booleano, os seguintes valores são Quando convertendo para booleano, os seguintes valores são 
considerados considerados FALSEFALSE::

•• o booleano o booleano FALSEFALSE
•• o inteiro 0 (zero) o inteiro 0 (zero) 
•• o ponto flutuante 0.0 (zero) o ponto flutuante 0.0 (zero) 
•• uma string vazia e a string "0"uma string vazia e a string "0"
•• um array sem elementosum array sem elementos
•• um objeto sem elementosum objeto sem elementos
•• o tipo especial NULL (incluindo vario tipo especial NULL (incluindo variááveis não definidas)veis não definidas)
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Termino da aulaTermino da aula


