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PHP PHP –– Aula 3Aula 3
Aspas InvertidasAspas Invertidas
Ao utilizarmos as aspas invertidas como delimitadores, estaremosAo utilizarmos as aspas invertidas como delimitadores, estaremos
usando uma funusando uma funçção muito interessante que o PHP oferece, que ão muito interessante que o PHP oferece, que éé
executar comandos do sistema operacional atravexecutar comandos do sistema operacional atravéés de um s de um 
programa PHP.programa PHP.

Podemos enviar ao Linux, Windows ou qualquer outro sistema Podemos enviar ao Linux, Windows ou qualquer outro sistema 
operacional, comandos para serem executados por ele.operacional, comandos para serem executados por ele.

<?php<?php
echo echo ‘‘lsls ––l *.inc`; // Unix, Linux...l *.inc`; // Unix, Linux...

?>?>

<?php<?php
echo echo ‘‘dir c:dir c:\\*.inc`; // Windows...*.inc`; // Windows...
?>?>

Obs.: lembreObs.: lembre--se que poderse que poderáá apenas executar se tiver direitos de apenas executar se tiver direitos de 
acesso aos diretacesso aos diretóórios. O comando rios. O comando éé executado no servidor e o executado no servidor e o 
resultado resultado éé mostrado no navegador.mostrado no navegador.



PHP PHP –– Aula 3Aula 3
ConstantesConstantes
O PHP possui algumas constantes prO PHP possui algumas constantes préé--definidas, indicando a versão definidas, indicando a versão 
do PHP, o Sistema Operacional do servidor, o arquivo em execudo PHP, o Sistema Operacional do servidor, o arquivo em execuçção, ão, 
e diversas outras informae diversas outras informaçções. Para ter acesso a todas as ões. Para ter acesso a todas as 
constantes prconstantes préé--definidas, podedefinidas, pode--se utilizar a funse utilizar a funçção phpinfo(), que ão phpinfo(), que 
exibe uma tabela contendo todas as constantes prexibe uma tabela contendo todas as constantes préé--definidas, assim definidas, assim 
como configuracomo configuraçções da mões da mááquina, servidor http e versão do PHP quina, servidor http e versão do PHP 
instaladainstalada..

<?php<?php
phpinfo();phpinfo();

?>?>

São valores que são predefinidos no inSão valores que são predefinidos no iníício do programa, e que não cio do programa, e que não 
mudam ao longo de sua execumudam ao longo de sua execuçção. Para definir novas constantes ão. Para definir novas constantes 
devemos utilizar o comando define. devemos utilizar o comando define. 

Define (<constante>,<valor>);Define (<constante>,<valor>);
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ConstantesConstantes

<?php<?php
define (define (““anoatualanoatual””,2004);,2004);
define (define (““timetime””,,““São PauloSão Paulo””););
echo echo ““Estamos em Estamos em ”” . . anoatualanoatual . . ““<br><br>””;;
echo echo ““E o E o ”” . time . . time . ““ serseráá o Campeão Brasileiroo Campeão Brasileiro””;;

?>?>

Obs.: verifique no exemplo acima que referenciamos as constantesObs.: verifique no exemplo acima que referenciamos as constantes
diretamente pelo nome, e não utilizamos na frente delas o sdiretamente pelo nome, e não utilizamos na frente delas o síímbolo mbolo 
$, pois esse s$, pois esse síímbolo mbolo éé utilizado para representar variutilizado para representar variááveis.veis.
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Operadores AritmOperadores Aritmééticosticos
Os operadores aritmOs operadores aritmééticos são utilizados para realizar operaticos são utilizados para realizar operaçções ões 
sobre os elementos numsobre os elementos numééricos.ricos.

$int1 = 100; $num1 = 12.30;$int1 = 100; $num1 = 12.30;

$$resultresult = $num1 + $int1; = $num1 + $int1; // resultado ser// resultado seráá 112.30112.30
$$resultresult = $int1 = $int1 -- $num1;  $num1;  // resultado ser// resultado seráá 87.7087.70
$$resultresult = ($int1 * $num1) / 8;= ($int1 * $num1) / 8; // resultado ser// resultado seráá 153.75153.75

+ adi+ adiçção, ão, -- subtrasubtraçção, * multiplicaão, * multiplicaçção, / divisãoão, / divisão

++ incrementa, ++ incrementa, ---- decrementadecrementa

% m% móódulo (resto da divisão)dulo (resto da divisão)
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Operadores de AtribuiOperadores de Atribuiççãoão
Os operadores de atribuiOs operadores de atribuiçção são utilizados para atribuir ou ão são utilizados para atribuir ou 
modificar valores das varimodificar valores das variááveis.veis.

$var1 = 10; $var1 = 10; 
$var1 += 5; // seria o mesmo que $var1 = $var1 + 5;$var1 += 5; // seria o mesmo que $var1 = $var1 + 5;
$var1 $var1 --= 5; // seria o mesmo que $var1 = $var1 = 5; // seria o mesmo que $var1 = $var1 -- 5;5;
$var1 *= 5; // seria o mesmo que $var1 = $var1 * 5;$var1 *= 5; // seria o mesmo que $var1 = $var1 * 5;
$var1 /= 5; // seria o mesmo que $var1 = $var1 / 5;$var1 /= 5; // seria o mesmo que $var1 = $var1 / 5;
$var1 %=5; // seria o mesmo que $var1 = $var1 % 5;$var1 %=5; // seria o mesmo que $var1 = $var1 % 5;

$texto = $texto = ““PHPPHP””;;
$texto .= $texto .= ““ uma linguagem ruma linguagem ráápida e poderosa.pida e poderosa.””;;
/*/*

seria o mesmo queseria o mesmo que
$texto = $texto + $texto = $texto + ““ uma linguagem ruma linguagem ráápida e poderosa.pida e poderosa.””;;

*/*/
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Operadores de AtribuiOperadores de Atribuiççãoão
Exemplo:Exemplo:

<?php<?php
$soma = 0;$soma = 0;
$var1 = 10; $var1 = 10; 
$var2 = 20;$var2 = 20;
$var3 = 30;$var3 = 30;
$soma += $var1; // $soma fica com 10$soma += $var1; // $soma fica com 10
$soma += $var2; // $soma fica com 10+20 = 30$soma += $var2; // $soma fica com 10+20 = 30
$soma *= $var3; // $soma fica com 30*30 = 900$soma *= $var3; // $soma fica com 30*30 = 900
$soma %= 100; // $soma fica com  900%100 = 0$soma %= 100; // $soma fica com  900%100 = 0
echo $soma;echo $soma;

?>?>
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Operadores Operadores UnUnááriosrios

Troca de sinal do operando.Troca de sinal do operando.-oper

PPóóss--decremento. Primeiro realiza a operadecremento. Primeiro realiza a operaçção e depois faz ão e depois faz 
o decremento do valor.o decremento do valor.

oper--

PPóóss--incremento. Primeiro realiza a operaincremento. Primeiro realiza a operaçção e depois faz ão e depois faz 
o incremento do valor.o incremento do valor.

oper++

PrPréé--decremento. Primeiro decrementa o valor do decremento. Primeiro decrementa o valor do 
operando e depois realiza a operaoperando e depois realiza a operaçção.ão.

--oper

PrPréé--incremento. Primeiro incrementa o valor do operando incremento. Primeiro incrementa o valor do operando 
e depois realiza a operae depois realiza a operaçção.ão.

++oper

DescriçãoOperador
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Exemplo de prExemplo de préé--incremento e pincremento e póóss--incrementoincremento
<?php<?php

$a = 1;$a = 1;
$b = 3;$b = 3;
$c = 5;$c = 5;
$res1 = ++$b $res1 = ++$b -- $a;$a;
$res2 = $c$res2 = $c---- + $a;+ $a;
$res3 = $res3 = ----$a + $c++;$a + $c++;
echo echo ““a = $a<br>b = $b<br>c = $c<br><br>a = $a<br>b = $b<br>c = $c<br><br>””;;
echo echo ““res1 = $res1  res1 = $res1  -- res2 = $res2  res2 = $res2  -- res3 = $res3res3 = $res3””;;

?>?>

Resposta:Resposta:
a = 0a = 0
b = 4b = 4
c = 5c = 5
res1 = 3  res1 = 3  -- res2 = 6  res2 = 6  -- res3 = 4res3 = 4
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Operadores LOperadores Lóógicosgicos
Os operadores lOs operadores lóógicos implementam a lgicos implementam a lóógica booleana, retornando gica booleana, retornando 
valor (0) falso ou valor (1) verdadeiro.valor (0) falso ou valor (1) verdadeiro.

$cond1 OR $cond2;$cond1 OR $cond2; // verdadeiro se $cond1 ou $cond2 for verdadeiro// verdadeiro se $cond1 ou $cond2 for verdadeiro
$cond1 || $cond2;$cond1 || $cond2; // verdadeiro se $cond1 ou $cond2 for verdadeiro// verdadeiro se $cond1 ou $cond2 for verdadeiro
$cond1 AND $cond2;$cond1 AND $cond2; // verdadeiro se $cond1 e $cond2 forem verdadeiros// verdadeiro se $cond1 e $cond2 forem verdadeiros
$cond1 && $cond2;$cond1 && $cond2; // verdadeiro se $cond1 e $cond2 forem verdadeiros// verdadeiro se $cond1 e $cond2 forem verdadeiros
$cond1 XOR $cond2; $cond1 XOR $cond2; // verdadeiro se s// verdadeiro se sóó $cond1 ou s$cond1 ou sóó $cond2 for verdadeiro$cond2 for verdadeiro
!$cond1!$cond1 // verdadeiro se $cond1 for falso// verdadeiro se $cond1 for falso

<?php<?php
if ($cond1 OR $cond2) { echo if ($cond1 OR $cond2) { echo ““um dos dois um dos dois -- fafaççaa””; }; }
if ($cond1 AND $cond2) { echo if ($cond1 AND $cond2) { echo ““sendo os dois sendo os dois -- fafaççaa””; }; }
if (!$cond1) { echo if (!$cond1) { echo ““caso não seja caso não seja -- fafaççaa””; }; }

?>?>
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Operadores LOperadores Lóógicosgicos

Operador AND (E)Operador AND (E)

VVV

FFF
FVF
FFV

ResultadoEXP2EXP1

PHP PHP –– Aula 3Aula 3
Operadores LOperadores Lóógicosgicos

Operador OR (OU)Operador OR (OU)

VVV

FFF
VVF
VFV

ResultadoEXP2EXP1
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Operadores LOperadores Lóógicosgicos

Operador XOR (OU exclusivo)Operador XOR (OU exclusivo)

FVV

FFF
VVF
VFV

ResultadoEXP2EXP1
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Operadores LOperadores Lóógicosgicos

Operador ! (NOT)Operador ! (NOT)

FV

VF

ResultadoEXP1



PHP PHP –– Aula 3Aula 3
Operadores TernOperadores Ternááriorio
ÉÉ uma forma abreviada de usar o comando condicional if. Uma uma forma abreviada de usar o comando condicional if. Uma 
condicondiçção ão éé avaliada, e, se ela for verdadeira, atribuiavaliada, e, se ela for verdadeira, atribui--se um valor se um valor àà
varivariáável, e se a condivel, e se a condiçção for falsa atribuião for falsa atribui--se um outro valor.se um outro valor.
Sintaxe: condiSintaxe: condiçção ? expressão1 : expressão2ão ? expressão1 : expressão2

<?php<?php
$nota = ($$nota = ($frequenciafrequencia >= 0.75) ? ($nota+2) : ($nota>= 0.75) ? ($nota+2) : ($nota--2);2);

?>?>
O equivalente seria:O equivalente seria:
<?php<?php

if ($if ($frequenciafrequencia >= 0.75) {>= 0.75) {
$nota = $nota + 2;$nota = $nota + 2;

} } 
else {else {

$nota = $nota $nota = $nota –– 2;2;
}}

?>?>
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Operadores de ComparaOperadores de Comparaççãoão
Os operadores de comparaOs operadores de comparaçção executam testes entre os conteão executam testes entre os conteúúdos dos 
de uma varide uma variáável.vel.

$cond1 == $cond2 $cond1 == $cond2 // igual a// igual a

$cond1 != $cond2 $cond1 != $cond2 // diferente de// diferente de

$cond1 <> $cond2 $cond1 <> $cond2 // diferente de// diferente de

$cond1 > $cond2 $cond1 > $cond2 // maior que// maior que

$cond1 >= $cond2$cond1 >= $cond2 // maior ou igual a// maior ou igual a

$cond1 < $cond2 $cond1 < $cond2 // menor que// menor que

$cond1 <= $cond2$cond1 <= $cond2 // menor ou igual a// menor ou igual a
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Precedência de OperadoresPrecedência de Operadores
Qual Qual éé a ordem que o PHP utiliza para tratar os operadores.a ordem que o PHP utiliza para tratar os operadores.

OR lOR lóógico (de menor prioridade)gico (de menor prioridade)OROR

XOR lXOR lóógico (de menor prioridade)gico (de menor prioridade)XORXOR

AND lAND lóógico (de menor prioridade)gico (de menor prioridade)ANDAND

Operadores de atribuiOperadores de atribuiççãoão= += = += --= *= /= %= .== *= /= %= .=

Operador ternOperador ternááriorio?:?:

OR lOR lóógicogico||||

AND lAND lóógicogico&&&&

Igual e diferenteIgual e diferente== != <>== != <>

Maior que, menor que, maior ou igual, menor ou igualMaior que, menor que, maior ou igual, menor ou igual> < >= <=> < >= <=

AdiAdiçção, subtraão, subtraçção e concatenaão e concatenaççãoão+ + -- ..

MultiplicaMultiplicaçção, divisão e resto da divisãoão, divisão e resto da divisão* / %* / %

Negativo, não lNegativo, não lóógico, incremento e decrementogico, incremento e decremento-- ! ++ ! ++ ----
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Precedência de OperadoresPrecedência de Operadores

Exemplo:Exemplo:
<?php<?php

$num = 5;$num = 5;
$resultado = 8 + 3 * 2 + ++$num;$resultado = 8 + 3 * 2 + ++$num;
echo echo ““$num<br>$num<br>””;;
echo $resultado;echo $resultado;

?>?>

O que serO que seráá que irque iráá ser apresentado na tela do terminal?ser apresentado na tela do terminal?

66
2020

Obs.: maior prioridade serObs.: maior prioridade seráá para o incremento, depois para a para o incremento, depois para a 
multiplicamultiplicaçção e por ão e por úúltimo a adiltimo a adiçção ão --> 8 + 6 + 6 > 8 + 6 + 6 
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Precedência de OperadoresPrecedência de Operadores

Exemplo:Exemplo:
<?php<?php

$num = 7;$num = 7;
$resultado = 8 * $num % 2;$resultado = 8 * $num % 2;
echo $resultado;echo $resultado;

?>?>

O que serO que seráá que irque iráá ser apresentado na tela do terminal?ser apresentado na tela do terminal?

00

Obs.: como vimos na tabela anterior os operadores de Obs.: como vimos na tabela anterior os operadores de 
multiplicamultiplicaçção(*) e resto da divisão tem a mesma precedência. ão(*) e resto da divisão tem a mesma precedência. 
Primeiro Primeiro éé realizado a multiplicarealizado a multiplicaçção 8*7=56 e depois calculado o ão 8*7=56 e depois calculado o 
resto da divisão de 56 por 2 = 0resto da divisão de 56 por 2 = 0
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Precedência de OperadoresPrecedência de Operadores

Exemplo:Exemplo:
<?php<?php

$num = 7;$num = 7;
$resultado = 8 * ($num % 2);$resultado = 8 * ($num % 2);
echo $resultado;echo $resultado;

?>?>

O que serO que seráá que irque iráá ser apresentado na tela do terminal?ser apresentado na tela do terminal?

88

Obs.: neste caso então serObs.: neste caso então seráá calculado primeiramente o valor do calculado primeiramente o valor do 
resto da divisão de 7 por 2, que resto da divisão de 7 por 2, que éé um e depois multiplicado por 8, um e depois multiplicado por 8, 
resultando em 8resultando em 8
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Escopo das VariEscopo das Variááveisveis
As variAs variááveis existem somente no contexto em que são definidas. veis existem somente no contexto em que são definidas. 
São variSão variááveis com o mesmo nome sendo utilizadas em pontos veis com o mesmo nome sendo utilizadas em pontos 
diferentes dentro do programa, assumindo valores diferentes.diferentes dentro do programa, assumindo valores diferentes.
Um exemplo disso seria:Um exemplo disso seria:

<?php<?php
$num = 500;$num = 500;
function function novo_escoponovo_escopo()()
{{

$num +=5;$num +=5;
echo $num . echo $num . ““dentro da fundentro da funçção <br>ão <br>””;;

}}
echo $num . echo $num . ““fora da funfora da funçção <br>ão <br>””;;
novo_escoponovo_escopo();();

?>?>
Obs.: o resultado seria, primeira linha com o nObs.: o resultado seria, primeira linha com o núúmero 500 e a segunda linha mero 500 e a segunda linha 
com o ncom o núúmero 5.mero 5.
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Escopo das VariEscopo das Variááveisveis
Para que uma mesma variPara que uma mesma variáável seja alterada em qualquer parte do vel seja alterada em qualquer parte do 
programa, devemos declarprograma, devemos declaráá--la como global.la como global.
O exemplo anterior ficaria assim:O exemplo anterior ficaria assim:

<?php<?php
$num = 500;$num = 500;
function function novo_escoponovo_escopo()()
{{

global $num;global $num;
$num +=5;$num +=5;
echo $num . echo $num . ““dentro da fundentro da funçção <br>ão <br>””;;

}}
echo $num . echo $num . ““fora da funfora da funçção <br>ão <br>””;;
novo_escoponovo_escopo();();

?>?>
Obs.: o resultado seria, primeira linha com o nObs.: o resultado seria, primeira linha com o núúmero 500 e a segunda linha mero 500 e a segunda linha 
com o ncom o núúmero 505.mero 505.
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Escopo das VariEscopo das Variááveisveis
Outra maneira de definir um escopo global Outra maneira de definir um escopo global éé usando o array prusando o array préé--
definido $GLOBALS:definido $GLOBALS:

<?php<?php
$a = 1; // escopo global$a = 1; // escopo global

FunctionFunction TestTest () {() {
echo $GLOBALS["a"];echo $GLOBALS["a"];
$GLOBALS["a"] = 4;$GLOBALS["a"] = 4;

}}

TestTest ();();
echo echo ""<br>$a<br>$a""; // ir; // iráá mostrar a varimostrar a variáável globalvel global

?>?>
Obs.: o resultado seria, primeira linha com o nObs.: o resultado seria, primeira linha com o núúmero 1 e a segunda linha mero 1 e a segunda linha 
com o ncom o núúmero 4.mero 4.

PHP PHP –– Aula 3Aula 3
InterpolaInterpolaçção de Varião de Variááveisveis

A interpolaA interpolaçção consiste em escrever o valor de uma ou mais ão consiste em escrever o valor de uma ou mais 
varivariááveis dentro da string que serveis dentro da string que seráá mostrada na tela ou atribumostrada na tela ou atribuíída a da a 
outra varioutra variáável.vel.

<?php<?php
$f = $f = ““futebolfutebol””
$t = $t = ““pentapenta””;;
echo echo ““No $fNo $f”” . . ““ o Brasil o Brasil éé $$tcampeãotcampeão””;;

?>?>

Obs.: cuidado aqui... Veja que o resultado serObs.: cuidado aqui... Veja que o resultado seráá: No futebol o Brasil : No futebol o Brasil éé

<?php<?php
$f = $f = ““futebolfutebol””
$t = $t = ““pentapenta””;;
echo echo ““No $fNo $f”” . . ““ o Brasil o Brasil éé ${t}campeão${t}campeão””; // ou ; // ou ““... ... é”é” . $t . . $t . ““campeãocampeão””;;

?>?>
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VariVariááveis criadas em tempo de execuveis criadas em tempo de execuççãoão
Podemos criar variPodemos criar variááveis dinamicamente, ou seja, durante a veis dinamicamente, ou seja, durante a 
execuexecuçção do programa. Utilizamos o valor de uma varião do programa. Utilizamos o valor de uma variáável como vel como 
identificador para outra que seridentificador para outra que seráá criada. Para isso usamos duas criada. Para isso usamos duas 
vezes o svezes o síímbolo $. Exemplo:mbolo $. Exemplo:

<?php<?php
$time = $time = ““SeleSeleçção brasileira de futebolão brasileira de futebol””;;

$identificador = $identificador = ““testeteste””;;

$$identificador = $time;$$identificador = $time;

echo $teste . echo $teste . ““ estestáá fora das olimpfora das olimpííadas! <br>adas! <br>””;;
?>?>
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Termino da aulaTermino da aula


