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  Estrutura Sintática 
  Sensibilidade de Caixa 
  Espaços em Branco e Quebras de Linha 
  Finalização de Instruções 
  Comentários 
  Literais 
  Identificadores 
  Palavras Reservadas 



Estrutura Sintática 
  Define à forma de um programa escrito na linguagem 
  Estabelece o padrão de nomenclatura para os 

identificadores, comentários entre outras coisas 
  Exemplo: 
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//Exemplo de sintaxe JS 
var n = 1;     
if (n == 1) { 
  document.writeln('Ok!'); 
} else { 
  document.writeln('Erro!'); 
} 

{Exemplo de sintaxe Pascal} 
var 
  n:integer; 
begin 
  n := 1; 
  if n = 1 then 
  begin 
    println(‘Ok!’); 
  end else begin 
    println(‘Erro!’); 
  end; 
end. 



Sensibilidade de Caixa 
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  Linguagens case-sensivity fazem distinção entre letras 
maiúsculas e minúsculas 

  Javascript é uma linguagem case-sensitivity 
  Exemplo: 

  Correto: document.writeln(‘Ok!’); 
  Errado: Document.writeln(‘Ok!); 

  Exemplo do uso de variáveis: 
var n = 1; 
if (N == 1) { 
  document.writeln(‘Ok!’); 
} 



Espaços em Branco e Quebra de Linha 
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  Na linguagem os espaços e quebras de linha são 
desconsiderados pelo interpretador 

  Uma instrução pode ser organizada utilizando espaços e 
quebras sem mudar o significado do programa 
  document.writeln(‘Ok’); 
  document.   writeln(‘Ok’); 
  document.   
writeln(‘Ok’); 

  Porém quebra e espaços na definição de Strings são 
considerados 



Finalização de Instruções 
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  As instruções em Javascript são finalizada pelo caractere 
de ‘;’ 

  Apesar de não ser obrigatório o uso deste caractere é 
recomendado seu uso 

  Exemplos: 
a = 3;  
b =4; 
a =5; b = 6; 



Comentários 

7 

  Comentários são partes do código que uma vez 
delimitadas serão desconsideradas pelo interpretador 

  Na linguagem são suportados comentários de linha e de 
bloco 

  Exemplos: 
//Declarando uma variavel 
var a; 
/* 
Comentarios de blocos 
podem conter varias linhas 
*/ 



Literais 
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  Literais são valores de dados que aparecem diretamente 
no programa 

  Os literais suportados pela linguagem são: 
  Inteiros: 0,1,190928, -123 e -56 
  Hexadecimais: -0123,0x01, 0X12, 0xAF e -0xAe  
  Ponto flutuante: 0.1, -.333, -1.9, 1.2E-10, .33e+10 
  String: ‘A’, “aaaa”, ‘Cleverton Hentz’ 
  Boolean: true e false 
  Literal null: null 



Símbolos Especiais para Strings 
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  Um símbolo especial é utilizado para auxiliar a 
formatação de um valor de uma string 

  O símbolo ‘\’ inicia uma sequência do símbolo especial 
seguido do valor que representa o comportamento 
esperado 
  \n : Quebra de linha 
  \t :  Tabulação 
  \’ : Representa o caractere ‘ 
  \” : Representa o caractere “ 

  Exemplo: 
alert(“Olá, \n \“Seja bem vindo!\”” ); 



Exemplo do Uso de Literais 
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var str = "Cleverton Hentz"; 
var i = -123; 
var fp = .33e-12; 
if (i < 0xAf) {alert('Ok!');} 



Identificadores 

11 

  Os identificadores são nomes utilizados para identificar 
variáveis, funções, métodos, objetos e classes 

  As regras para nomeação de identificadores são: 
  Os nome deve começar com letra ou underline (_) 
  Os caracteres restantes podem conter letras, números e 

underline 

  Exemplos: 
_Inteiro 
MinhaVar 
minhaVar2 
2var2 



Palavras Reservadas 
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  Palavras reservadas são palavras que não podem ser 
utilizadas como identificadores 

  Geralmente fazem parte de comandos e operações da 
própria linguagem 

  Exemplos: 
break, false, in, this, true, if, void, 
continue, for ...  


