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Delphi LanguageDelphi Language



Procedures( )

� Procedimento, é uma sub-rotina ou 
função, procedimentos idealizados e 
documentados por programadores que 
escrevem o código fonte de diversos 
programas/softwares;programas/softwares;

� Conjunto de instruções relativas à 
execução de um cálculo ou função em um 
programa.



Exemplos:



Bloco de instruções de uma Procedure

begin
<instrucao1>;
<instrucao2>;
<instrucao3>;<instrucao3>;
<instrucao4>;
<instrucaon>;
end;

end.



Atribuição de Valores em Delphi Language

:= (atribui valores) ou (recebe)

Exemplos:

X = 1        ≠ X := 1



Variáveis

� O que é uma variável?
� Na programação, uma variável é um objeto 

(uma posição, freqüentemente localizada na 
memória) capaz de reter e representar um 
valor ou expressão. Enquanto as variáveis só valor ou expressão. Enquanto as variáveis só 
"existem" em tempo de execução, elas são 
associadas a "nomes", chamados 
identificadores, durante o tempo de 
desenvolvimento.



Tipos de dados em “Variáveis”
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Tipos de dados em “Variáveis”



Declaração (criação) de variáveis:

Sintaxe:  var  nomedavar:tipodavar;

Exemplos:

Variáveis com o mesmo tipo de dadosVariáveis com o mesmo tipo de dados
var  nota1,nota2:double;

Variáveis com tipo de dados diferentes
var  nota1,nota2:double;

result:string;



Comandos e Métodos (Propriedades)

� Métodos para atribuir valores à variáveis;

Sintaxe:
objeto:=variável    ou variável:=objetoobjeto:=variável    ou variável:=objeto



Comandos e Métodos (Propriedades)

� Método para caixas de texto;

Sintaxe:
caixa de texto:=‘texto’;caixa de texto:=‘texto’;

ou

caixa de texto:=variável tipo texto (string);



Comandos e Métodos (Propriedades)

� Métodos para atribuir valores à variáveis 
numéricas; (conversores);

Sintaxe:
caixa de texto:=Conversor(variável);caixa de texto:=Conversor(variável);

ou
variável:=Conversor(caixadetexto);

Exemplo:
edit1.text:=FloatToStr(nota1);

ou
nota1:=StrToFloat(edit1.text);



Exemplos dos conversores mais 

utilizados:

StrToInt – String para variável do tipo inteiro
StrToFloat – String para variável do tipo decimal
FloatToStr – Número decimal para String (cx texto)
IntToStr – Número inteiro para String (cx texto)



Comandos e Métodos (Propriedades)

� Método para caixas de seleção 
(combobox);

Sintaxe:
Combobox.text:=‘texto’;Combobox.text:=‘texto’;
Ou
Combobox.text:=variável;

Exemplo:
Combobox1.text:=‘São Paulo’;



Comandos e Métodos (Propriedades)

� Método para label´s;

Sintaxe:
Label.caption:=‘texto’;Label.caption:=‘texto’;

Exemplo:
Label1.caption:=‘Cadastro de Alunos’;



A propriedade NAME

� Define o nome dos objetos, muito útil para 
identificação dos objetos do aplicativo, 
bem como para um melhor identificação 
do programador:

Exemplos:
Edit = edtcodigo
Button = btncalcular



A propriedade NAME

� Convenção de nomes;

Componente Exemplo para “Name”

Edit edt_descricao

Button btn_descricaoButton btn_descricao

Label Lbl_descricao

CheckBox chk_descricao

RadioButton rbt_descricao

ComboBox cbo_descricao

GroupBox gru_descricao

RadioGroup rgr_descricao



Comando IF (SE)

� Utilizado para a criação de “estruturas de 
decisão”;

Sintaxe:
IF <CONDIÇÃO> thenIF <CONDIÇÃO> then
Begin
<instrução1>;
<instrução2>;
<instrução3>;
<instruçãon>;
End;



Comando IF (SE)

Exemplo:
IF NOTA = 0 then
Begin
edt_result.visible:=true;edt_result.visible:=true;
edt_result.visible:=‘REPROVADO’
End;



Estrutura IF (SE) e ELSE (Senão)

(atendendo infinitas condições)

Sintaxe:
IF <CONDIÇÃO> then

begin
<instrução1>;
<instrução2>;
<instruçãon>;<instruçãon>;

end
else

IF <CONDIÇÃO> then
begin

<instrução1>;
<instrução2>;
<instruçãon>;

end;



Estrutura IF (SE) e ELSE (Senão)

(atendendo infinitas condições)
Exemplo:
IF media>=6 then

begin
edt_result.visible:=true;
edt_result.text:=‘APROVADO’;

end
else

IF media>=5 then
beginbegin

edt_result.visible:=true;
edt_result.text:=‘EXAME FINAL’;

end
else
IF media>=2 then

begin
edt_result.visible:=true;
edt_result.text:=‘DEPENDÊNCIA’;

end
else

begin
edt_result.visible:=true;
edt_result.text:=‘REPROVADO’;

end;



Expressões Lógicas

� Not; (NÃO)
� And; (E)
� or; (OU)



Comandos e Métodos (Propriedades)

� Método para ocultar/exibir objetos;

Sintaxe:
objeto.Visible:=Valor (True ou False);objeto.Visible:=Valor (True ou False);

Exemplo:
GroupBox1.Visible:=True

Ou
GroupBox1.Visible:=False


