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Ementa do Curso

• Introdução ao Delphi. 

• Ambiente de programação. 

• Sintaxe e estrutura de linguagem. 

• Uso de projetos units e formulários, programação 

dirigidas a eventos. 

• Manipulação de estruturas de dados. 

• Conexão em banco de dados.

• Desenvolvimento de casos.



Objetivos do Curso

• Conhecer sintaxe do Delphi

• Conhecer os principais componentes Interface

• Conhecer formas de conexão com Banco de Dados

• Técnicas de programação utilizando Delphi

• Construir aplicação 



Visão Geral Delphi

• Ambiente RAD (Desenvolvimento Rápido de Aplicação)

• Visual:  Grande uso de interface visual para 

desenvolvimento

• Orientado a Objetos: Os conceitos  de classe, herança e 

polimorfismo estão presentes no Delphi

• Orientada a Eventos: Cada elemento de uma interface de 

aplicativo é capaz de capturar e associar ações a uma série 

de eventos



Visão Geral Delphi

• Compilada: A geração de código em uma linguagem de máquina 

acelera a execução dos  aplicativos

• Desenvolvida pela Borland  e agora mantida pela Embarcadero

• Linguagem Object Pascal
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Object Inspector

• O Object Inspector permite definir propriedades dos componentes utilizados em um 

projeto:

– Properties – Define as propriedades e valores do Objeto selecionado.

– Events – Define quais os eventos serão manipulados pelo desenvolvedor. 

Algumas propriedades trazem opções diferenciadas para alteração. 

Por exemplo: 

– Caption – Permite a inserção de uma string de caracteres.

– Color – Permite a inserção de um dos valores pré-definidos na caixa de listagem. 

– BorderIcons – Toda propriedade que possui o sinal de + tem a característica de 

mostrar subpropriedades. Deve-se clicar no sinal de + para expandir  e no sinal de 

para ocultar.  

– Icon – Exibe um botão de reticências (...) que dará origem a uma caixa de diálogo.



Code Editor

.



Code Editor

Onde o desenvolvedor pode fazer todas as declarações de variáveis e componentes e 

escrever sua lógico de negócios através das linhas de código (código fonte).



Atalhos mais usados



Trabalhar com Projetos no Delphi

Um projeto no Delphi é composto por diversos arquivos:

Extensão Tipo de Descrição

.PAS Arquivo Pascal: o código-fonte de uma unidade Pascal, 

ou uma unidade relacionada a um formulário ou uma 

unidade independente. 

.DPR Arquivo Delphi Project. (Contém código-fonte em 

Pascal.) 

.DFM Delphi Form File: um arquivo binário (na versão 5 

pode ser convertido para texto) com a descrição das 

propriedades de um formulário e dos componentes 

que ele contém.

.DCU Delphi Compiled Unit: o resultado da compilação de 

um arquivo Pascal.



Salvando o projeto

Para salvar o projeto da primeira aula vamos então ao seguinte objetivo:

• Nome do Projeto: projetoExemplo (*.DPR)

• Nome do unit1: untPrincipal (*.PAS)

• Nome do form1: frmPrincipal (*.DFM)

• Para nomear o frm1 basta utilizar o object inspector na propriedade name e digitar 

frmPrincipal.

• Para Salvar o projeto pela primeira vez vá para File->Salve project As

– O Delphi irá pedir para nomear a unt1 então digite untPrincipal

– Após salvar a unit o Delphi irá pedir para nomear o projeto então digite: 

projetoExemplo



Trabalhando com Componentes

Componentes:

• Edit

• Button

• Label

• Radio Button

• inputbox(‘Forneça seu nome', 'Digite seu nome:', ‘Digite seu nome aqui');

• Propriedade mais importantes:

– name



Trabalhando com Código

Tipos de variáveis

Tipos Inteiros:



Trabalhando com Código

Tipos de variáveis

Tipo Real



Trabalhando com Código

Tipos de variáveis

Tipo Booleano



Trabalhando com Código

Tipos de variáveis

Tipo Caracteres

• String;

Char;

ShortString;



Trabalhando com Código

Tipos de variáveis

Tipo Array

• valores: array[1..5] of Integer; // Simple Array;

• wordArray : Array[Word] of Integer; // Static, size=High(Word)

multiArray : Array[Byte, 1..5] of char; // Static array, 2 dimensions

rangeArray : Array[5..20] of string; // Static array, size = 16



Trabalhando com Código

Conceito de variáveis:

• Declaração

– nomeDaVariavel:Tipo

• Exemplo:

– valorTotal:Real;

– nomeCliente:String;

• Atribuição de valores

– nomeDaVariavel := valor;

• Exemplo:

– nomeCliente := ‘José da Silva’;

– valorTotal := 10;



Trabalhando com Código

Operadores: 



Trabalhando com Código

Operadores: 



Trabalhando com Código

Estrutura Condicional

if  (condição) then

begin

bloco de código;

end

else if  (condicao)  then

begin

bloco de código;

end

else

begin

bloco de código;

end;



Trabalhando com Código

Estrutura Condicional Exemplo

if media >= 7 then

showMessage('Aprovado')

else

showMessage('Reprovado');



Trabalhando com Código

Estrutura Condicional Exemplo

if media >= 7 then

showMessage('Aprovado')

else

showMessage('Reprovado');



Trabalhando com Código

Estrutura Repetição

m := 1;

while (m <= 10) do

begin

showMessage(floattostr(m));

m := m+1;

end;



Trabalhando com Código

Estrutura Repetição

m := 1;

while (m <= 10) do

begin

showMessage(floattostr(m));

m := m+1;

end;



Trabalhando com Código

Estrutura Repetição

for I := 0 to 10 do

begin

ShowMessage(IntToStr(I));

end;

for I := 10 DownTo 0 do

begin

ShowMessage(IntToStr(I));

end;



Trabalhando com Código

Estrutura Repetição

repeat

ShowMessage(IntToStr(K));

K := K+1;

until (K >= 10);



Exercícios

1) Criar uma calculadora simples onde é possível fornecer valor1 e 

valor 2, o usuário também pode escolher qual operação será 

utilizada (Adição, Subtração, Multiplicação e Divisão). 

- O valor do cálculo deverá ser exibido em uma label. 

- É possível somente escolher uma operação

- Não deixar a calculadora realizar divisão por 0.



Exercícios

2) Crie um programa onde é informado o valor de salário de 20 

pessoas, o programa deve contar quantas pessoas ganham mais 

de 2500,00



Dúvidas 

walter.gima@aedu.com


