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Aula 3 - Conteúdo Programático
• Funções;
• Parâmetros;
• Referências;



Funções
Blocos de código que processam algo. Por que?

Sistemas grandes que requerem a execução de tarefas rotineiras 
como, por exemplo, fazer um mesmo calculo com números diferentes.

●  Podem receber dados, processar esses dados e retornar 
outros.

● Podem não receber dados, mas, processar alguma coisa e 
retornar algo.

● Podem receber dados, processar esses dados e não retornar 
nada.



Funções
<?php

 function nome_da_funcao($argumentos){
 //codigo da função

//codigo da função
//codigo da função

}

?>



Funções
<?php

function hello() {
print “Hello World!”;

}

?>



Funções
Atividade:

Altere a função “hello” para que mostre na tela o nome e 
sobrenome recebido como parâmetro.

*Sua função recebe um ou  dois parâmetros?



Funções
Atividade:

Utilizando o arquivo “eu.php” crie uma função chamada 
“ano_nascimento” que retorne o ano de nascimento a partir da idade 
informada. 

Mostre na tela seu nome seguido do ano de nascimento. 



Funções
<?php

// se a variável informada possui alguma informação, retorna 
verdadeiro, caso esteja vazia, retorna falso

empty($informacao);
?>
São falsos:

● "" (string vazia)

● 0 (equivale ao valor falso)

● "0" (equivale ao valor falso)

● NULL

● FALSE

● array() (um vetor vazio)

● var $var; (uma variável que ainda não atribuída informação)



Funções
Atividade:

Crie uma função chamada “eh_vazio” que retorne verdadeiro se a 
variável passada como parâmtro for vazia e, caso contrário, falso. 
Utilize uma estrutura de controle nesta tarefa.

Teste mostrando na tela o resultado gerado.



Funções
<?php

function teste() {
$a = null;
$a++;
echo $a.”<br/>”;

}

teste();
teste();
teste();

?>



Referências
Você pode passar variáveis para funções por referência, então a 

função poderá modificar seus argumentos. 

<?php
function teste(&$var) {

$var++;
}

$num = 5;

echo teste($num);
?>



Referências
<?php

function escreve(&$a) {
$a += 2;
echo $a.”<br/>”;

}

$b = 3;

escreve($b);
echo $b.”<br/>”;

?>
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