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Capitulo 1 - Introdução 
     

Os artigos têm como objetivo ensinar os conceitos básicos da linguagem para 
que assim você leitor possa “caminhar” com as próprias pernas nos estudos 
posteriores, pensando nisso criei uma lista de assuntos que serão abordados, 
veja: 
     

• Introdução ao .NET Framework e ao C#. (Este artigo)   
• C# básico   

o Tipos de Dados e CTS (Common Type System) 
� Meu primeiro programa em C# 
� Tipos de dados 
� Variáveis e Constantes 

o Operadores em C# 
� Operadores aritméticos 
� Operadores de atribuição 
� Operadores relacionais 
� Operadores lógicos 
� Precedência de operadores 

o Estrutura de decisão 
� Instrução if…else 
� Instrução switch…..case 

o Estrutura de repetição (Loop - Laço) 
� Laço for 
� Laço while 
� Laço do....while 
� Laço foreach 

o Arrays em C# 
� Array unidimensional 
� Array bidimensional 
� Percorrendo um Array 

     

Agora para começarmos vamos ver realmente o que é plataforma .NET e uma 
introdução ao C#. 

        

A iniciativa .NET 
     

Em junho do ano 2000 aMicrosoft lançou nos Estados Unidos a Plataforma 
.NET (lê-se DOTNET), a iniciativa .NET nada mais é do que a visão da 
Microsoft onde o software será comercializado em forma de serviços. Diferente 
de outras tecnologias o .NET foi concebido tendo a internet como alvo e 
principalmente a geração de negócios através da mesma isso é possível 



através dos Web Services (discutido mais a frente), mas o .NET não é só isso é 
também uma revolução no modo de se desenvolver software 
     

O .NET Framework 
     

O .NET Framework é um novo ambiente computacional para o 
desenvolvimento e distribuição de software é através dele que tudo o que foi 
dito acima se torna possível. 
O .NET Framework pode ser dividido em duas grandes partes: 

     

-         Common Language Runtime 

-         .NET Class Library 

     

Common Language Runtime 
     

O Common Language Runtime (CLR) é o ambiente de execução do .NET. 
Quando um programa .NET é executado, todo o controle do mesmo é feito 
através do CLR. É também o CLR que dá suporte a todas a linguagens 
habilitadas ao .NET. Uma linguagem habilitada ao .NET é uma linguagem cujo 
seu compilador é capaz de gerar um código denominado MSIL (Microsoft 
Intermediate Language). 

     

.NET Class Library 
     

O .NET Class Library (Biblioteca de classes) como o próprio nome sugere é 
uma coleção de classes integrada com o ambiente de execução – CLR. É 
através do .NET Class Library que você terá todas as funcionalidades para o 
desenvolvimento de seus programas, tais como: Manipulação de dados, 
manipulação de arquivos, segurança, conectividade com banco de dados, só 
para citar algumas. 

     

Integração Multi-Linguagem 
     

A integração multi-linguagem é possível através do MSIL (código intermediário) 
pense na seguinte situação, você cria um componente escrito em C# e quer 
consumir esse componente em um programa escrito em Visual Basic.NET, isso 



é possível, pois todo código em .NET é compilado duas vezes, a primeira vez 
pelo compilador da própria linguagem onde o resultado dessa compilação é um 
código intermediário (MSIL) e a segunda compilação é feita pelo JIT (Just In 
Time Compiler) onde o resultado dessa compilação é um código nativo de CPU 
ai sim esse código é passado para o comando do CLR e o programa é 
executado, ou seja, no final tudo é IL independente da linguagem. 

     

Common Type System - CTS 
     

Um conjunto de tipos de dados comum a todas as linguagens habilitadas ao 
.NET, ou seja, uma variável do tipo Integer em VB.NET terá a mesma estrutura 
e quantidade de bytes em C# ou qualquer outra linguagem habilitada. Mas o 
que isso é bom pra mim? Bom isto facilita a integração entre programas que 
utilizam diferentes linguagens do .NET imagine ter que mapear todas os tipos 
de dados de uma linguagem depois fazer as conversões necessárias para a 
outra linguagem, nada legal não é? Bom com o CTS essa preocupação não 
existe. 

     

Assemblies 
     

Um assembly é um agrupamento lógico de funcionalidades em um arquivo 
físico. Um assembly pode ser tanto um arquivo .DLL ou .EXE. 

É através dele que podemos fazer o controle de versões, controle de 
distribuição de uma aplicação e também configurações de segurança de nosso 
aplicativo ou componente. Um benefício dos assemblies é termos versões do 
mesmo software trabalhando no mesmo computador sem problema algum. 

     

XCOPY, Eu voltei! 
     

Pra quem é da época do bom e velho MS-DOS (não é o meu caso) conhece ou 
já ouviu falar do comando Xcopy, esse comando era usado para copiar 
arquivos e pastas. Todos nós usuários de Windows, já ouvimos falar ou então 
já mexemos no Registry (Registro do Windows), é exatamente lá que ficam 
registrados todos os programas instalados em nosso computador, essa 
maneira de instalar software seria até boa a não ser pelo fato de, por exemplo, 
você ter em seu computador uma versão de um software instalado, depois de 
um tempo você quer instalar uma versão mais recente desse software, mas a 



instalação acaba substituindo algumas DLL’s do software mais antigo, ou seja, 
ele não funciona mais ou pior os dois param de rodar (quem nunca passou por 
isso hein?).  Com a chegada do .NET volta-se ao tempo de copiar um 
executável de um micro para outro (só um Copy e Paste mesmo) por exemplo 
e ele funciona como deveria. Agora vem a pergunta: Como isso é possível? A 
resposta é simples, isso é possível através dos metadados, metadados nada 
mais são do que informações que um componente .NET tem sobre si mesmo, 
ou seja, todas as informações necessárias para que o componente funcione 
estão todas nele próprio em forma de Metadado.  

     

O que podemos fazer com .NET? 
     

Aplicações Windows, aplicações Web, Aplicações para dispositivos móveis, 
componentes enfim o que vier na sua mente e o melhor você pode fazer isso 
com uma linguagem de sua preferência, você aprende ela uma vez e pronto 
pode sair fazendo qualquer tipo de projeto, aliás, com .NET isso não existe 
mais: ”Você terá que aprender Tal linguagem”, ao invés disso existe essa 
pergunta: ”Em qual linguagem você trabalha?”, com certeza ela já deve ser 
habilitada ao .NET. 

     

Web Services 
     

Web Services permite a comunicação entre aplicativos, imagine um site de E-
commerce que faz a validação de um cartão de credito através de um serviço 
(Web Service) disponibilizado pelo banco do cliente. Esse processo é feito 
claro através da internet, onde o aplicativo de E-commerce “Conversa” como 
aplicativo do banco (Web Service) para verificar se o cartão é valido. Os Web 
Services usam protocolos padrão da industria para troca e envio de 
informações são eles: http (Protocolo de comunicação), XML (Formato das 
mensagens) e SOAP (Protocolo de transporte). Os Web services realmente 
são uma revolução no desenvolvimento de software distribuído, não teremos 
mais programas onde todas as funcionalidades ficam nele próprio, pelo 
contrario teremos programas feitos com serviços dispostos pelo mundo inteiro 
em forma de Web Services.  

     



 
 
 
ADO.NET 
     

ADO.NET é uma nova biblioteca de classes do .NET Framework, desenvolvida 
para facilitar o acesso e manipulação de dado em bases de dados de diversos 
tipos, especialmente bancos de dados, como Access, SQL Server, Oracle etc. 
o ADO clássico ainda pode ser usado porém não é recomendado. A Microsoft 
procurou manter muitos dos conceitos do ADO clássico no ADO.NET, mas á 
válido dizer que o ADO.NET foi construído do zero sem reaproveitar a 
tecnologia ADO. 

     

     

C# .NET 
     

Primeiro C# .NET, C# e Visual C# .NET é a mesma coisa, digo isso, pois 
algumas pessoas pensam que são linguagens diferentes e terá que aprender 
uma por uma. Bom C# com certeza é uma linguagem fácil e poderosa e você 
poderá comprovar isso no decorrer dos artigos, podemos dizer que é tão fácil 
como Visual Basic e tão poderosa como o C++. 
Embora saiba que você não esta vendo nenhum código em C# neste artigo 
faço isso de propósito, pois verá no próximo artigo. Já que esse artigo é uma 
introdução a plataforma .NET quero que você se  foque só nisso e entenda 
muito bem. 
     
Algumas características do C#: 
     

·        Case Sensitive – Diferencia maiúsculas de minúsculas 
·        Trabalha em ambiente gerenciado – O programador não precisa se 

preocupar, por exemplo, com liberação e alocação de memória isso é 
feito de forma automática. 

·        Totalmente dentro do padrão de POO – Linguagem totalmente 
orientada a objetos. 

     



  
   
Capítulo 2 
   
Neste segundo artigo da série aprenda C# você verá qual a cara de um 
programa escrito em C# e o que representa cada parte, além dos tipos básicos 
de dados da linguagem, o que são variáveis e constantes. 
   
   
Meu primeiro programa em C# 
   
Agora veremos como é a cara de um programa escrito em C# e explicaremos 
as partes que o compõem, como já é de praxe vamos ver como fica o famoso 
Hello World em C#, veja: 
   
using System; 
   
class Hello 
{ 
   
  public static void Main () 
        { 
    //Emite a mensagem Hello World!!! na tela 
    Console.WriteLine("Hello World!!!"); 
         } 
} 
   
   
No código acima vemos um programa muito simples que nos mostra uma única 
mensagem, porém a muito a ser explicado. Mãos a obra. 
   
Vamos ver o que significa a seguinte linha: 
   
using  System; 
   
A keyword ‘using’ importa o Namespace ‘System’ para nosso programa, ou 
seja, para que todas as classes e métodos do Namespace ‘System’ possam 
ser usados em nosso programa. Atente-se ao ponto e virgula(;) no final da 
instrução. 
   
Depois dessa afirmação você já deve ter algumas perguntas em mente como, 
por exemplo: 
   
1ª O que é um NameSpace? 
2ª O que é importar um Namespace? 
   
Vamos às respostas. 
   
O que é um NameSpace? 



   
De uma maneira simples um Namespace é um agrupamento lógico de 
funcionalidades, no artigo passado falei sobre o .NET Framework e nele temos 
a .NET Class Library que é um conjunto de classes integrada com o ambiente 
de execução – CLR. Esse conjunto de classes faz diversas coisas como, por 
exemplo, manipulação de arquivos, segurança e etc. Agora como que essas 
milhares (milhares mesmo) de classes são organizadas? A resposta é simples, 
são organizadas em Namespaces, por exemplo, as classes que tratam de 
manipulação de arquivos são dispostas dentro do Namespace ‘System.IO’, já 
as que trabalham com acesso a dados são organizadas dentro do Namespace 
‘System.Data’ e etc. Ou seja, tudo isso é para termos uma melhor organização 
de nossas classes, quando quisermos trabalhar com acesso a dados já 
sabemos que teremos que usar as classes do Namespace ‘System.Data’ e 
assim por diante. 
   
O que é importar um Namespace? 
   
No nosso exemplo estamos utilizando o Namespace ‘System’ mais 
especificamente a classe ‘Console’ deste Namespace e por sua vez o método 
‘WriteLine’ da classe ‘Console’ que simplesmente exibe uma mensagem na 
tela. Se não estivéssemos importando o Namespace ‘System’ com a keyword 
‘using’ para usarmos o método ‘WriteLine’ da classe ‘Console’ teríamos que 
digitar o caminho completo do método nesse caso: ‘System.Console.WriteLine’, 
ou seja, fazemos a importação para facilitar a nossa vida, assim uma vez 
importado o Namespace podemos usar as classes do mesmo sem digitar o 
caminho completo o que economiza digitação. 
   
Declaração da classe  
   
   
class Hello  
{ 
          ... 
} 
   
O código acima é onde definimos nossa classe, a lógica de um programa em 
C# deve sempre estar dentro de uma definição de tipo nesse caso uma classe. 
Veja que a definição de nossa classe começa na abertura da chave({) e 
termina em seu fechamento(}). 
   
Declaração do método Main  
   
public static void Main ()  
{ 
          … 
} 
   
Dentro da nossa definição de classe temos um método chamado ‘Main’ todo 
programa em C# tem um método Main é o ponto de partida do programa, ou 
seja, a execução do aplicativo se inicia aqui. 



O método também inicia com a abertura de chave ({) e termina com seu 
fechamento (}) 
   
Comentários 
   
//Emite a mensagem Hello World!!! na tela  
   
Aqui temos um comentário, quando deixamos um comentário em nosso 
programa ele simplesmente é ignorado pelo compilador assim não causando 
nenhum erro. Em C# temos algumas maneiras de fazermos comentários veja. 
   
Comentário em uma única linha: 
   
//Única linha, usa-se duas barras. 
   
Comentário com múltiplas linhas: 
   
/* Comentário com mais 
de uma linha, usamos uma barra e um asterisco no começo e no final um 
asterisco e uma barra */      
   
OBS: É uma boa pratica sempre deixar comentários em nossos códigos, assim 
podemos lembrar no futuro o que foi feito ali. 

Escrevendo na tela 
   

Console.WriteLine("Hello World!!!");  

   

Na linha acima estamos usando o método ‘WriteLine’ da classe ‘Console’ que 
por sua vez fica localizada no Namespace ‘System’ que simplesmente nos 
emite uma mensagem nesse caso ‘Hello World’. Atente-se que no final da 
instrução temos o ponto e virgula (;).   

   

Capitulo 3 
   

Neste terceiro capitulo da série aprenda C# aprenderemos sobre os 
operadores da linguagem, são eles: 
   
�        Operadores aritméticos 
�        Operadores de atribuição 
�        Operadores relacionais 
�        Operadores lógicos 

   
E ainda vamos ver o que é precedência de operador, prefixo e sufixo. 



   
Operadores aritméticos 
   
Em C# temos os seguintes operadores aritméticos: 
   
Operador  Descrição  
  
+              (Adição) 
-               (Subtração) 
*              (Multiplicação) 
/               (Divisão) 
%             (Resto/Módulo) 
   
   
Dos cinco operadores citados acima os três primeiros trabalham da maneira 
que nós já conhecemos (Adição, Subtração e Multiplicação), já o operador de 
Divisão ‘/’ trabalha de maneira diferente na divisão de um inteiro, por exemplo, 
quando dividimos 11 por 2 usando esse operador (sendo 11 um inteiro) o resto 
da divisão é descartado, pois os inteiros não aceitam numeros fracionários, ou 
seja, o resultado seria 5. Já o operador ‘%’ tem como sua única função pegar o 
resto de uma divisão usando o mesmo exemplo dividindo 11 por 2 usando o 
operador ‘%’ modulo o resultado seria 1, já que é o resto da divisão. 
   
Agora vamos fazer um pequeno exercício para praticar os conceitos 
aprendidos, veja: 
   
using System; 
   
class OperadoresAritmeticos 
{ 
        public static void Main () 

{ 
                int soma = 0, diferenca=0, produto=0, resto=0;  

                double divisao=0;        // resultado da divisão 

                int num1 = 10, num2 = 2;  

   

                soma        = num1 + num2;     

                diferenca   = num1 - num2;     

                produto     = num1 * num2;     

                divisao      = num1 / num2; 

   

                // resto de 3/2 



                resto       = 3 % num2; 

   

                Console.WriteLine("num1 = {0}, num2 = {1}", num1, num2); 

                Console.WriteLine(); 

   

                Console.WriteLine("Soma de {0} e {1} é {2}",      num1, num2, soma); 

                Console.WriteLine("Diferença de {0} e {1} é {2}", num1, num2, 
diferenca); 

                Console.WriteLine("Produto de {0} e {1} é {2}",   num1, num2, 
produto); 

                Console.WriteLine("Quociente de {0} e {1} é {2}", num1, num2, 
divisao); 

                Console.WriteLine(); 

                Console.WriteLine("resto de 3 quando é dividido por {0} é {1}", num2, 
resto); 

   
} 

} 
O exemplo acima embora simples faz uso de todos os operadores aritméticos, 
como você já viu no artigo passado o método ‘WriteLine’  da classe ‘Console’ 
apenas mostra uma mensagem na tela, veja a seguinte linha de código: 
   
Console.WriteLine("Soma de {0} e {1} é {2}", num1, num2, soma); 
   
   
Você deve estar se perguntando o que significa esses ‘{0}, {1} e {2}’, isso serve 
para nós dizermos ao programa onde se encontra o valor da variavel nessa 
string, ou seja, ‘{0}’ será substituído por ‘num1’, ‘{1}’ será substituído por ‘num2’ 
e ‘{2}’ será substituído por ‘soma’. 

   

Operadores de atribuição 
   

Em C# temos os seguintes operadores de atribuição: 

   



Operador  Descrição 
   

=              (Atribuição simples) 

+=           (Atribuição aditiva) 

-=            (Atribuição Subtrativa) 

*=            (Atribuição Multiplicativa) 

/=             (Atribuição de divisão) 

%=           (Atribuição de módulo) 

   

Um operador de atribuição serve justamente para atribuirmos um valor a uma 
variável, veja: 
   

x = 5; 

   

Ou seja, simplesmente atribuímos o valor 5 a variável x usando o operador de 
atribuição simples ‘=’. 

   

Outro exemplo: 

   

int num1=10, num2=2; 

num1 += num2; 

   

Primeiro atribuímos o valor 10 a variável num1 e o valor 2 a variável num2, na 

segunda linha atribuímos o valor de num2 a variável num1 com o operador de 

atribuição ‘+=’, que valor terá num1 agora? 

   

Neste caso ‘num1’ terá o valor atribuído igual a 12, pois seria o mesmo que: 

   



int num1=10, num2=2; 

num1 = num1 + num2; 

   

O mesmo é valido para os outros operadores, exemplo: 

   

   

int num1=10, num2=2; 

num1 -= num2; 

   

O que seria o mesmo que: 

   

int num1=10, num2=2; 

num1 = num1 - num2; 

   

Neste caso usamos o operador ‘-=’ e o resultado de num1 seria 8,  e assim por 
diante. 

   

   

Operadores relacionais 
   

Em C# temos os seguintes operadores relacionais: 

   

Operador  Descrição 
   

==           (Igualdade) 

>              (Maior) 

<              (Menor) 

<=           (Menor igual) 



>=           (Maior igual) 

!=             (Diferente) 

   

Uma expressão relacional sempre retorna um valor Booleano, ou seja, 
verdadeiro ou falso, por exemplo: 

   

Definindo duas variáveis 

   

int num1 = 2, num2 = 5; 

   

Então, 

num1 == num2     
    // falso 
num1 != num2      
    // verdadeiro 
num1 >  num2    // falso 
num1 <  num2    // verdadeiro 
num1 <= num2   
    // verdadeiro 
num1 >= num2  // falso 

   

Importante:  Isso mesmo, quando fazemos comparações (relação) para 
sabermos se dois números são iguais usamos dois (2) sinais de igualdade ‘==’ 
o que é diferente do operador de atribuição simples ‘=’. 

   

   

  



Operadores lógicos 
   

Em C# temos os seguintes operadores lógicos: 

   

Operador  Descrição 
   

&&            (E) 

||             (OU) 

   

Os operadores lógicos são usados para combinar comparações, exemplo: 

   

Definindo duas variáveis 

   

int num1 = 1, num2 = 3; 

   

bool PrimeiroTeste = num1 > 3 && num2 < 10 

   

Neste caso a variável ‘PrimeiroTeste’ será falsa, pois numa expressão onde 

usamos o operador lógico && (E)  as duas expressões relacionais tem que ser 

verdadeiras, neste caso a primeira é falsa(num1 não é maior que 3) e a 

segunda é verdadeira (num2 é menor que 10), mas para que a variável 

PrimeiroTeste seja verdadeira as duas condições tem que ser verdadeira o que 

não ocorre. 

   

int num1 = 1, num2 = 3; 

   

bool SegundoTeste = num1 > 3 || num2 < 10 



   

Neste caso a variável ‘SegundoTeste’ é verdadeira, pois quando usamos o 

operador lógico || (OU) basta que uma das comparações seja verdadeira. 

   

Precedência de Operador 
   

Quando falamos de operadores aritméticos, alguns operadores têm 
precedência sobre outros, veja: 

   

int X = 25 – 7 * 2; 

   

A expressão acima tem duas respostas dependendo do modo que se faça à 
conta, por exemplo, 25 - 7 = 18, 18 * 2 = 36, x = 36. Ou, 7*2 = 14, 25-14 = 11, x 
= 11. 

   

Qual resposta é correta?? 

   

Neste caso a segunda, ou seja, x = 11, pois o operador de multiplicação ‘*’ tem 
precedência sobre o operador de subtração ‘-’, assim o calculo de multiplicação 
é feito primeiro. 

   

Mas e se eu quisesse que a subtração fosse feita primeiro? 

   

Simples, para resolver esse ‘problema’ usamos os parênteses, assim: 

   

int X = (25 – 7) * 2; 

   

Agora sim o resultado seria 36, pois o que esta dentro dos parênteses é 
calculado primeiro e depois com o resultado desse calculo é calculado o resto 
da expressão. 



   

Incremento e Decremento 
   

Incrementar um número ou variável significa adicionar 1 ao valor atual, da 
mesma forma que subtrair 1 de um número ou variável se da o nome de 
Decremento. 

   

Em C# temos o seguinte: 

   

Operador  Descrição 
   

++           (Incremento) 

--             (Decremento) 

   

Exemplo: 

   

   

int X = 1; 

X++; 

   

Aqui estamos atribuindo o valor 1 a variável X e depois na linha seguinte 
incrementando 1 a mesma variável, ou seja, nesse momento X vale 2. 

   

O mesmo é válido para o Decremento, veja: 

   

X--; 

   

Se antes X valia 2 agora vale 1, pois usamos o operador de decremento assim 
tirando 1 da variável. 



   

Prefixo e Sufixo 
   

Tanto o operador de incremento quanto o operador de decremento tem duas 
formas de serem aplicados: prefixo e sufixo. 

   

Prefixo  � O operador é digitado antes do nome da variável 

   

Ex: 

   

int X = ++Y; 

   

Sufixo  � O operador é digitado depois do nome da variável 

   

Ex: 

   

int X = Y++; 

   

   

O que ocorre é que quando estamos atribuindo um valor a uma variável usando 
prefixo, ou seja, algo do tipo <variavel1> = ++<variavel2> você esta dizendo 
para que a variável2 seja incrementada e logo depois seja atribuído o seu valor 
a variável1. 

   

Exemplo: 

   

int x = ++y; 

   



Vamos imaginar que a variável y vale 2 e que a variável x vale 0 (zero), como 
estamos usando o prefixo  neste caso a variável y será incrementa em 1, ou 
seja, agora y vale 3 e logo em seguida o valor de y é atribuído a variável x que 
agora também vale 3. 

   

No caso de usarmos o sufixo primeiro o valor de y seria passado para a 
variável x, ou seja, x valeria 2 e em seguida y seria incrementado assim y 
agora vale 3. 

   

   

  



Capítulo 4 

Neste quarto artigo da série vamos aprender sobre estruturas de decisão da 
linguagem C#. Basicamente temos dois tipos básicos de instruções de decisão:  

if... else; 
switch.. case.  

if... else   

A instrução 'if...else' é usada para executar blocos de código condicionalmente 
através de uma expressão Booleana ( verdadeiro ou falso ). A clausula 'else' é 
opcional e seu conteúdo será executado somente se o resultado da expressão 
booleana for false ( falso ). Veja o exemplo:  

If ( a == 5 ) 
    System.Console.WriteLine("a é igual a 5"); 
else 
     System.Console.WriteLine("a é diferente de 5"); 

No código acima na instrução 'if' ( Se ) fazemos uma verificação muito simples, 
onde testamos se 'a' é igual a '5' caso seja verdadeiro ( true ) o código logo 
abaixo é executado, ou seja: 'System.Console.WriteLine('a é igual a 5');'. Caso 
o resultado dessa expressão lógica seja falso, ou seja, 'a' não seja igual a '5' o 
código do bloco 'else' (se não) será executado, nesse caso: 
"System.Console.WriteLine('a é diferente de 5');".  

Para casos onde nosso código tem mais de uma linha ( o que é mais comum ) 
devemos usar as chave '{' e '}' para delimitarmos os blocos if e/ou else, veja:  

if ( a == 5 && b != 2 ) 
{ 
      System.Console.WriteLine("a é igual a 5"); 
      System.Console.WriteLine("b é diferente a 5"); 
} 

Neste caso temos uma verificação composta, ou seja, verificamos duas 
condições se 'a' é igual a '5' E(&&) se 'b' é diferente de '2' essa condição só 
resultará em verdadeiro caso as duas condições sejam verdadeiras pois 
estamos usando o operador lógico '&&'.  

else if   

A instrução 'else if' é usada quando temos varias condições e pra cada 
condição temos códigos diferentes, ou seja, fazemos coisas diferentes para 
cada caso veja o exemplo:  

if  ( a== 1) 
{ 



  // perceba que mesmo com uma linha só de código eu posso usar os 
delimitadores 
 System.Console.WriteLine("a é igual a 1"); 
} 
else if ( b ==2 ) 
{ 
  System.Console.WriteLine("b é igual a 2"); 
} 
else if( c ==3 ) 
{ 
  System.Console.WriteLine("c é igual a 3"); 
} 
else 
{ 
  System.Console.WriteLine("Faz algo caso nenhuma condição seja atendida"); 
} 

Podemos 'traduzir' o 'else if' para 'se caso'.  

A instrução 'if' ainda pode ser emulada de forma mais simples através do 
operador '?' (interrogação) veja:  

int a = (expressãoBooleana) ? 1 : 0; 

Nesse caso se a expressão Booleana seja verdadeira ( true ) a variável 'a' 
receberá o valor '1' e caso seja falso ( false ) a variável recebe '0'. Veja um 
exemplo prático:  

System.Console.WriteLine(a == 5 ? "Sim a é igual à 5" : "Não a é diferente de 
5"); 

Se 'a' for igual a 5 o resultado será: "Sim a é igual à 5", caso 'a' não seja igual a 
'5' o resultado será: "Não a é diferente de 5".  

switch... case   

A instrução 'switch.. case' prove um caminho mais limpo para escrever 
múltiplas instruções 'if..else', veja o exemplo:  

switch(a) 
{ 
   case 1: 
      System.Console.WriteLine("a é igual a 1"); 
      break; 
   case 2: 
      System.Console.WriteLine("a é igual a 2") 
      break; 
   default: 
       System.Console.WriteLine("a não é igual a 1 e nem igual a 2"); 
        break; 



} 

Colocamos a variável 'a' dentro do 'switch' e dentro de nosso código vamos 
verificando com o 'case' o valor de nossa variável. No nosso código temos duas 
possibilidades para caso seja 1 e caso seja 2 e ainda temos a opção 'default' 
que é conhecida como 'case else', ou seja, se nenhum 'case' for atendido ela 
será executada, lembrando que é opcional colocar o 'default'.  

 

  



Capítulo 5 

Neste quinto artigo da Série aprenda C# vamos aprender sobre estrutura de 
repetição. As estruturas de repetição são usadas para controlar a execução de 
códigos repetidamente até que uma condição seja verdadeira.  

Veja os tipos de estrutura de repetição que vamos aprender neste artigo:  

• Laço for  
• Laço while  
• Laço do.. while  
• Laço foreach  

Laço for   

Uma estrutura de repetição é também conhecida como Loop/Laço. O primeiro 
tipo de loop que vamos estudar é o 'for'. O loop 'for' trabalha checando uma 
condição para executar um bloco de código até que essa condição seja 
verdadeira, no caso do loop 'for' temos que em sua syntax declarar sua 
inicialização, sua condição e seu incremento, veja:  

for (int i =0; i <= 10; i++) 
{ 
 //instruções 
} 

No código acima temos a syntax de um loop 'for' onde na primeira parte 
declaramos uma variável do tipo inteiro (int) e a inicializamos com o valor 0 
(zero), na segunda parte temos a condição nesse caso verifica se a nossa 
variável recém criada é menor ou igual a 10 e a terceira e ultima parte é o 
incremento desta variável, sendo essas três partes separadas por ';' (ponto e 
virgula). O funcionamento é simples todo o código dentro desse bloco do 'for' 
será executado dez vezes. Simples não? Mas você deve ter algumas 
perguntas em mente como, por exemplo: porque a variável chama 'i'? o que é 
incremento? Vamos as respostas!  

Primeiro chama-se 'i' por um motivo simples: convenção. 'i' vem de índice e 
isso já se tornou meio que um padrão, mas essa variável pode ter qualquer 
nome, por exemplo: contador.  

Segundo um incremento nada mais é do que adicionar 1 a uma variável, ou 
seja, se uma variável vale 0 (zero) e passa por um incremento logo essa 
variável vale 1 e se passa mais uma vez vale 2 e assim por diante. E o que 
acontece com o decremento é o inverso, ou seja, se uma variável vale 2 e 
passar por um decremento agora passa a valer 1 e assim por diante.  

Respondidas as questões veja um exemplo pratico do loop 'for':  

for (int i = 0; i < 20; i++) 
{ 



     int res = i * 2; 
     Console.WriteLine(res.ToString()); 
} 

Veja que embora simples mostra bem o funcionamento do 'for', neste caso vai 
mostrar na tela o valor de 'i' multiplicado por 2 enquanto 'i' for menor que 20.  

Laço while   

De modo diferente do loop 'for' (embora o objetivo seja o mesmo, ou seja, 
repetir a execução de um código testando uma condição) o loop 'while' é mais 
simples de ser entendido, pois sua syntax não requer que você coloque na 
mesma linha variável de inicialização, condição e o seu incremento. No loop 
'while' apenas colocamos a condição que queremos testar, veja como fica a 
syntax:  

while (expressão booleana) 
{ 
 //instruções 
} 

Veja como é simples o código. Expressão booleana é uma expressão que 
sempre retorna falso ou verdadeiro e a instruções dentro do bloco de código do 
loop 'while' só será executada enquanto essa expressão retornar verdadeiro. 
Veja um exemplo:  

int contador = 2; 
 
while (contador != 10) 
{ 
         Console. WriteLine (contador.ToString()); 
          contador++; 
} 

Neste caso temos uma variável chamada contador e seu valor é 2, no nosso 
loop 'while' testamos se a variável contador é diferente de 10 caso verdadeiro 
mostramos na tela o valor atual de contador e o incrementos em 1 e o loop 
'while' continuará até que essa condição se torne falsa.  

Cuidado:  não esqueça de incrementar ou se assegurar que sua condição pode 
ser falsa em algum momento, pois caso contrario você entrará em um loop 
infinito, ou seja, a condição nunca será falsa e o loop vai continuar até travar a 
máquina.  

Laço do.. while   

Vejamos, porque é que teríamos mais um loop do tipo 'while'? Se fossemos 
analisar com cuidado veríamos que o loop 'while' dependendo do caso pode 
nunca ser executado, ou seja, se a condição do loop 'while' retorna falsa de 
primeira ele nunca vai ser executado. No exemplo acima se atribuíssemos o 



valor 10 a variável contador em sua declaração o loop 'while' nunca começaria. 
Com o loop 'do.. while' o código será executado ao menos uma vez porque nós 
fazemos a verificação da condição no final da instrução, veja:  

do 
{ 
//instruções 
} 
while (expressão booleana) 

Podemos traduzir 'do' para 'faça', ou seja, faça as instruções enquanto (while) 
expressão seja verdadeira. Assim garantimos que ao menos uma vez nossas 
instruções serão executadas. Exemplo:  

int contador = 10; 
 
do 
{ 
 Console.WriteLine (contador.ToString()); 
} 
while(contador != 10); 

Veja que mesmo contador sendo igual a 10 a instrução será executa ao menos 
uma vez porque só depois que fazemos a verificação.  

Laço foreach   

Nós iremos aprender sobre arrays no próximo artigo, mas para mostrar o 
funcionamento do loop 'foreach' tenho que usar um array, explicarei melhor no 
sobre arrays no próximo artigo.  

O loop 'foreach' é usado para interagir (percorrer) listas. Ele opera sobre Arrays 
ou coleções veja sua syntax básica:  

foreach(<tipo de dado> <nome> in <lista>) 
{ 
 //instruções 
} 

Veja um exemplo pratico para facilitar o entendimento:  

string[] nomes = {"Cleber", "Carol", "Denis", "Roberto"}; 
 
foreach (string pessoa in nomes) 
{ 
            Console.WriteLine("{0} ", pessoa); 
} 



Criamos um array de string e colocamos alguns elementos dentro e no nosso 
loop 'foreach' será exibida todos os elementos dentro de nosso array. Veremos 
mais sobre o 'foreach' no próximo artigo que trata de arrays.  

  



Capitulo 6 - VETORES E ARRAYS 
 

e forma simples um Array é um conjunto de elementos de um mesmo tipo de 
dado onde cada elemento desse conjunto é acessado através de um índice. 
Um array é também conhecido como vetor (quando unidimensional) ou matriz 
(quando bidimensional). 
   
Array Unidimensional – Vetor 
   
Como já dito na introdução do artigo um vetor é um array de uma única 
dimensão. 
Em C# declaramos vetores da seguinte maneira: 
   
string[] carros; //Array somente declarado, não inicializado e nem criado 
efetivamente 
   
A sintaxe da declaração é simples colocamos o tipo que queremos que o nosso 
array (vetor) se torne e a frente abrimos e fechamos colchetes ([]) e damos um 
nome (neste caso ‘carros’). 
   
Agora ainda temos que cria-lo efetivamente e inicializa-lo, para isso fazemos o 
seguinte: 
 
carros = new string[3] ; // vetor com 3 elementos, aqui estamos criando-o 
efetivamente 
   
Com o Vetor em “mãos” (criado) nos falta inicializa-lo, ou seja, colocar valores 
em suas posições. Em C# as posições de um vetor é acessada através de um 
Índice que sempre começa com zero, veja: 
 
carros[0] = “Palio”; 
carros[1] = “Corsa”; 
carros[2] = “Gol”; 
 
Acima temos um array inicializado, todas suas posições (as 3) tem um valor, 
veja que vai de 0 a 2 e não de 1 a 3 (sempre a ultima posição vai ser igual a 
quantidade de elementos menos 1). 
   
Vejamos como percorrer este vetor através de um Laço for: 
   
for(int i = 0; i < 3; i++) 
{ 
    Console.WriteLine(carros[i].ToString()); 
} 
   
Até o momento vimos como declarar, criar, inicializar e acessar um vetor, agora 
vamos ver como isso se aplica a matriz. 
   
Array Bidimensional – Matriz 



   
Vamos declarar um array de duas dimensões, veja: 
   
int[,] array = new int[2, 2]; 
   
   
Na sintaxy acima declaramos um array bidimensional com duas linhas e duas 
colunas, ou seja, temos um array com 4 posições: 
 
array[0,0] = 1;  
array[0,1] = 2; 
array[1,0] = 3; 
array[1,1] = 4; 
   
No Código acima temos a inicialização de cada posição da matriz. 
   
Vamos ver agora como fazemos para percorrer cada posição da matriz, veja: 
   
for(int i = 0; i < 2; i++) 
{ 
    for(int j = 0; j < 2; j++) 
    { 
       Console.WriteLine(array[i,j].ToString()); 
    } 
} 
   
Ou seja, precisamos de um for dentro de outro, o primeiro percorre cada ‘linha’ 
enquanto o interno percorre as ‘colunas’. 
   
Percorrendo um Array – foreach 
   
Como já visto no artigo anterior podemos percorrer coleções com o loop 
foreach, vejamos como percorrer um vetor de inteiros: 
   
int[] array = new int[2]; 
array[0] = 1; 
array[1] = 2; 
   
foreach(int valor in array) 
{ 
   Console.WriteLine(valor.ToString()); 
} 
   
Veja como é muito mais simples, no loop foreach a variável ‘valor’ assume 
cada valor contido na coleção, no nosso caso o vetor. Ainda poderíamos 
percorrer qualquer outra coleção, como linhas de uma Data Table ou ainda 
uma lista genérica. 
   
 
 



Conclusão 
   
Espero que com este último artigo da Série Aprenda C#, você leitor que esta 
começando a aprender esta nova linguagem possa ter absorvido tais 
conhecimentos, acredito sim que estes seis artigos da série é uma boa 
introdução sobre os princípios da linguagem e que pode servir como uma base 
para que você possa seguir nos demais estudos.  
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