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Case ... Of

A instrução case consiste em uma expressão 
usada para selecionar um valor em uma lista de 
possíveis valores, ou de faixa de valores. Estes 
valores são constantes e devem ser únicos e de 
tipo ordinal. Finalmente pode haver uma instrução tipo ordinal. Finalmente pode haver uma instrução 
else que será executada se nenhum dos rótulos 
corresponder ao valor do seletor. 



O seu formato básico é:

Case Seletor of
Const1: Begin

Comandos referentes a constante 1.
End;

Const2: BeginConst2: Begin
Comandos referentes a constante 2.
End;

Faixa1..Faixa2: Begin
Comandos referentes a Faixa de valores.
End;

Else
Comandos referentes ao else

End;



Exemplos:

Case Numero of 
1: texto := 'um'; 
2: texto := 'dois'; 
3: texto := 'tres';
4..9 : texto := 'Muito Alto';4..9 : texto := 'Muito Alto';

end;

Obs:
• As instruções CASE devem ser terminadas por um END, ela 
também pode incluir um ELSE para lidar com todas as opções não 
especificamente listadas.
• Se você tentar utilizar CASE com uma String, você receberá a 
mensagem "Ordinal Type Expected", somente use CASE para 
variáveis integer, char, ou boleano.
• A utilização dos marcadores de início e fim (Begin e End), e 
considerada opcional, se o caso for executar apenas um único 
comando.



Exemplo prático

Vamos a um exemplo (Um programa que escreva por extenso 
qualquer valor entre zero e nove)



Resolução do exercício:
procedure Tfrm_extenso.btn_EscreveClick(Sender: TObject);
var dig : integer;
msg : string;
begin
dig := strtoint(edt_numero.Text) ;
case dig of
0 : msg := 'Zero' ;
1 : msg := 'Um';
2 : msg := 'Dois';
3 : msg := 'Tres';3 : msg := 'Tres';
4 : msg := 'Quatro';
5 : msg := 'Cinco';
6 : msg := 'Seis';
7 : msg := 'Sete';
8 : msg := 'Oito';
9 : msg := 'Nove';
else
msg := 'Desconhecido...';
end; 
lbl_resposta.Caption := msg ;
end;



Exercício:

Exercícios:
1) Sabendo que os competidores de uma prova de Xadrez estão 
classificados assim:

1 = Categoria A (Idade de 10 a 15)
2 = Categoria B (Idade de 16 a 20)
3 = Categoria C (Idade de 21 a 30)3 = Categoria C (Idade de 21 a 30)
4 = Categoria D (Acima de 30 ) 

Entrando via Teclado a Idade do competidor classifique-o quanto a 
categoria:

Obs. você pode fazer esse programa usando IF mas para efeitos de 
treinamento, use CASE, observe o exemplo de Sintaxe.


