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Aula 1 - Conteúdo Programático
• Introdução ao PHP;
• Variáveis;
• Constantes;
• Atribuições de valores; 
• Operadores;



Considerações

<?php

?>

<?php

 // Comentário de uma linha 

 # Comentário de uma linha 

 /* 

 Comentário de bloco 

 */ 

?>



Variáveis

• São compostas pelo caractere $ seguida de um conjunto de caracteres;
• Não podem começar com números
• Além de letras, podem começar com _ (underline)

São case-sensitive

<?php

 $nome = “Thyago”;

$_sobreNome = “Salvá”;

?>



Tipos

• Booleanos
• Inteiros
• Número de ponto flutuante
• Strings
• Arrays
• Objetos
• null



Constantes
<?php

define(“SUCESSO”,0);
define(“ERRO”,1);

print SUCESSO;

?>



Expressões
<?php

$a = 3;

$b = $a + 3;

function f() { return 2; }

$c = f();

$a = (condição)?expressão:expressão;

?>



Operadores (aritméticos)
<?php

- (negação)

+ (adição)

- (subtração)

* (multiplicação)

/ (divisão)

% (módulo)

?>



Operadores (atribuição)
<?php

= (atribuição simples)

+= (adição de valor com o existente)

-= (subtração de valor com o existente)

*= (multiplicação de valor com o existente)

/= (divisão do existente pelo valor)

%= (módulo do existente pelo valor)

?>



Operadores (comparação)
<?php

== (igual)

=== (idêntico)

!= (diferente)

<> (diferente)

!== (não idêntico)

< (menor)

> (maior)

<= (menor e igual)

>= (maior e igual)

?>



Operadores (lógico)
<?php

&& (e)

|| (ou)

! (negação)

AND (e)

OR (ou)

& (e binário)

| (ou binário)

?>



Operadores (outros)
<?php

@ (controle de erro)

++$a (pré-incremento)

$a++ (pós-incremento)

--$a (pré-decremento)

$a-- (pós-decremento)

instanceof (verificar ser a variável é objeto instanciado de determinada classe)

?>
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