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CONTROLES DE VALIDAÇÃO
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CONTROLES DE VALIDAÇÃO

Antes de utilizar ou armazenar dados inseridos por um usuário, é preciso 
verificar a consistência dos dados, ou seja, covê precisa ter certeza de que um 
usuário tealmente inseriu um CEP, e-mail, bem como verificar se foi colocado 
um valor numérico no campo destinado à idade do usuário.
ASP.NET possui diversos controles para auxiliar nos tipos mais comuns de 
validação:
• Validar entradas
• Comparar valores
• Comparar intervalos de datas
• Números
• String
• Entre outros
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CONTROLES DE VALIDAÇÃO

Quando a página é enviada para o servidor, o ASP.NET realiza a verificação e 
define propriedades que indicam se a validação foi ou não bem-sucedida. Se a 
validação não foi bem-sucedida, uma mensagem de erro é exibida. 

Nesse contexto, a validação será bem-sucedida se todos os 
controles forem validados corretamente.

Os controles de validação usados pelo ASP.NET são:
• RequiredFieldValidator
• CompareValidator
• RangeValidator
• RegularExpressionValidator
• CustomValidator
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CONTROLES DE VALIDAÇÃO

Controles de validação compartilham algumas características e propriedades.

ControlToValidade: define o ID do controle que você está validando
Text: contém a mensagem de erro que deve ser exibida quando o erro 
ocorrer

Atenção: Você ou o designer da sua aplicação precisam 
reservar espaço para exibir a mensagem de erro, caso ela 

ocorra.
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CONTROLES DE VALIDAÇÃO

Display: controla o modo como a mensagem de erro aparece no 
navegador
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Opção Descrição

Static Define um layout fixo. Pode ser usada somente com o Internet Explorer 4.0 
ou superior.

Dynamic A mensagem de erro é exibida de forma dinâmica, geralmente via código 
C#.

None A mensagem de erro é exibida somente com o controle 
ValidationSummary.
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CONTROLES DE VALIDAÇÃO

As mensagens de erro podem ser exibidas de quatro modos diferentes:
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Modo Descrição

Inline A mensagem de erro aparece próxima ao controle, no lugar em que o 
controle de validação está localizado.

Summary Amensagem de erro é exibida por um controle ValidationSummary.

Inline e Summary
Utiliza ao mesmo tempo os dois modos anteriores. Você pode usar o modo 
Inline para exibir mensagens curtas e o modo summary para mensagens 
detalhadas.

Custom Nesse modo, você cria seu próprio mecanismo para exibir mensagens de 
erro.
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CONTROLES DE VALIDAÇÃO

Os controles de validação utilizam as seguintes propriedades para formatar a 
mensagem de erro exibida para o usuário:
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Propriedade Descrição

ForeColor Define a cor da mensagem de erro.

BackColor Define a cor de fundo do texto.

Font Define o tipo e o tamanho da fonte.

BorderWidth, 
BorderColor e 
BorderStyle

Definem o tamanho, a cor e o tipo de borda em volta da mensagem de 
erro.

CSSStyle e 
CSSClass Definem valores de uma folha de estilo - CSS.
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CICLO DE VIDA DE UMA PÁGINA ASP.NET
Quando uma página ASP.NET é executada, a página passa por um ciclo de vida no 
qual ela executa uma série de etapas de processamento.
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Estágio Descrição

Solicitação de Página
Quando a página é solicitada por um usuário, ASP.NET determina se a página precisa ser analisada e 
compilada (portanto, começando a vida de uma página) ou se uma versão em cache da página pode ser 
enviada em resposta sem executar a página.

Iniciar Na etapa inicial, as propriedades da página, como Request e Response são definidas. Nesse estágio, a página 
também determina se o request é um postback ou um novo request e define a propriedade IsPostBack.

Inicialização da Página
Durante a inicialização de página, os controles da mesma estão disponíveis e é definida a propriedade 
UniqueID de cada um deles. Os temas também são aplicados para a página. Se a solicitação atual for um 
postback, os dados PostBack ainda não foram carregados e valores da propriedade do controle não foram 
restaurados com os valores do ViewState.

Carga Durante o carregamento, se a solicitação atual é um postback, as propriedades de controle serão carregadas 
com informações recuperadas do ViewState e do ControlState.

Validação Durante a validação, o método Validate de todos os controles de validação são chamados, este define a 
propriedade IsValid de cada um dos controles validadores da página.

Tratamento de evento 
PostBack Se a solicitação for uma postback, quaisquer manipuladores de eventos são chamados.

Renderização
Antes da renderização, o viewstate é salvo para a página e todos os controles. Durante a fase de 
renderização, a página chamará o método Render para cada controle, fornecendo um escritor de texto que 
grava a saída para o  OutputStream() da propriedade Response da página.

Descarregar
Unload é chamado quando a página tiver sido processada, enviada para o cliente e está pronta para ser 
descartada. Neste ponto, as propriedades da página, como Response e Request são descarregados e toda 
limpeza será executada.
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Estágio Descrição
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CICLO DE VALIDAÇÃO

Dentro do Estágio de Validação da página, este processo para validar todos os 
componentes também segue algumas etapas definidas:
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1. Ocorre um Submit da página
2. Os controles de validação entram em ação para validar os dados 

referentes aos controles a que estão associados.
3. Cada controle possui a propriedade IsValid que indica se a validação 

foi um sucesso ou não.
4. Após a execução de todos os controles a página , também através da 

propriedade IsValid , indica se os controles estão válidos ou não
5. Se a validação foi efetuado com sucesso a página segue o fluxo normal, 

caso contrário mensagens de erros são apresentadas ao usuário.

Todo este processo pode ocorrer no lado do servidor ou de forma mista , no 
lado do servidor e do cliente.
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CONTROLE REQUIREDFIELDVALIDATOR

O controle de validação RequiredFieldValidator torna obrigatório o 
preenchimento de um campo do formulário. Para validar entradas obrigatórias.
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<%@ Page Language="C#"%>
<script runat="server">
! protected void btnValidar_Click(object sender, EventArgs e)
! {
! ! Label1.Text = string.Empty;
! ! if (Page.IsValid)
! ! {
! ! ! Label1.Text = "Validação OK.";
! ! }
! }
</script>
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CONTROLE REQUIREDFIELDVALIDATOR
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<html>
<head runat="server">

<title>Exemplo com RequiredFieldValidator</title>
</head>
<body>

<form id="form1" runat="server">
<div>

<asp:Label ID="lblNome" runat="server" Text="Nome:"></asp:Label>
<asp:TextBox ID="txtNome" runat="server" MaxLength="50"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" 
Text="Informe o seu nome." ControlToValidate="txtNome" Width="130px">
</asp:RequiredFieldValidator> <br />
<asp:Label ID="lblPais" runat="server" Text="País:" Width="41px"></
asp:Label>
<asp:TextBox ID="txtPais" runat="server" MaxLength="30" Width="154px"></
asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator2" runat="server" 
Text="Informe o país de origem." ControlToValidate="txtPais" Width="160px">
</asp:RequiredFieldValidator> <br />
<asp:Button ID="btnValidar" onclick="btnValidar_Click" runat="server" 
Text="Validar" />
<br />
<br />
<asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>

</div>
</form>

</body>
</html>
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CONTROLE REQUIREDFIELDVALIDATOR
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Visualização de um formulário em Design Mode com controles de validação 
RequiredFieldValidator

ControlToValidate: Controle que será validado. Ex.: txtNome

Text: Mensagem que será exibida em caso de erro na validação.
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CONTROLE REQUIREDFIELDVALIDATOR
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CONTROLE COMPAREVALIDATOR

O controle de validação CompareValidator compara a entrada do usuário 
com os valores de outro controle ou com a propriedade 
ControlToValidate.  Podemos usar na comparação operadores que são 
definidos pela propriedade Operator.
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Propriedade Descrição

DataTypeCheck Compara somente o tipo de dados.

Equal Verifica se os valores são iguais.

GreaterThan Verifica se o valor de um dos controles é maior do que o valor do outro.

GreaterThanEqual Verifica se o valor de um dos controles é maior ou igual ao valor do outro.

LessThan Verifica se o valor de um dos controles é menor do que o valor do outro.

LessThanEqual Verifica se o valor de um dos controles é menor ou igual ao valor do outro.

NotEqual Verifica se os valores são diferentes.
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CONTROLE COMPAREVALIDATOR

Além do operador, especificamos o tipo de dados usado na comparação. A 
propriedade Type define o tipo de dados comparados.
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<%@ Page Language="C#" %>
<script runat="server">

    protected void btnValidar_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(txtData.Text))
        {
            Label1.Text = "Validação OK.";
        }
        else
        {
            Label1.Text = "Insira  um número na caixa de texto.";
        }            
    }
</script>
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CONTROLE REQUIREDFIELDVALIDATOR
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<html>
<head runat="server">
    <title>Exemplo CompareValidator</title>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div>
        Número: <asp:TextBox ID="txtData" runat="server" MaxLength="3" Width="42px">
        </asp:TextBox>
        <asp:CompareValidator ID="CompareValidator1" runat="server" 

ControlToValidate="txtData" Operator="GreaterThanEqual" Type="Integer" 
ValueToCompare="18" Text="Insira um valor superior a 18.">

<asp:CompareValidator><br/>
<asp:Button ID="btnValidar" runat="server" Text="Validar" 

OnClick="btnValidar_Click"/>
        <br/>
        <br/>
        <asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>
    </div>
    </form>
</body>
</html>
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CONTROLE COMPAREVALIDATOR

Operator: Define qual operador de comparação será utilizado

Type: Define o tipo de dado que será usado para a comparação.

ValueToCompare: Contém o valor usado na comparação.

ControlToCompare: Definido quando o valor usado na comparação está 
contido em outro componente.

Operator = “DataTypeCheck”: Verificar se o usuário inseriu um valor 
de um determinado tipo de dado, definido pela propriedade Type. 
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<asp:CompareValidator ID=”CompareValidator1” runat=”server” 
Text=”Tipo de dado incorreto.” ControlToValidate=”TextBox1” 
Operator=”DataTypeCheck” Type=”Integer”/>
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CONTROLE COMPAREVALIDATOR
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Visualização de um formulário em Design Mode com controles de validação 
CompareValidator
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CONTROLE COMPAREVALIDATOR
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CONTROLE RANGEVALIDATOR

O controle de validação RangeValidator verifica se o usuário inseriu um 
valor que está dentro de um intervalo específico. A comparação pode ser feita 
entre números, datas, letras do alfabeto, etc.
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<%@ Page Language="C#"%>

<script runat="server">

    protected void btnValidar_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(txtValor.Text))
        {
            Label1.Text = "Validação OK.";
        }
        else
        {
            Label1.Text = "Insira  um número na caixa de texto.";
        } 
    }
</script>
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CONTROLE RANGEVALIDATOR
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<html>
<head runat="server">
! <title>Exemplo com RangeValidator</title>
</head>
<body>
! <form id="form1" runat="server">
! <div>

Valor<asp:TextBox ID="txtValor" runat="server" Width="36px" MaxLength="4">
</asp:TextBox>
<asp:Button ID="btnValidar" runat="server" Text="Validar" 
onclick="btnValidar_Click" />
<br/>
<asp:RangeValidator ID="RangeValidator1" runat="server" Text="Valor fora do 
intervalo (1-10)." MaximumValue="10" MinimumValue="1" Type="Integer" 
ControlToValidate="txtValor">
</asp:RangeValidator>
<br />
<br />
<asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>

</div>
</form>

</body>
</html>
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CONTROLE RANGEVALIDATOR
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Visualização de um formulário em Design Mode com controles de validação 
RangeValidator

Minimum: Define o menor valor da comparação.

Maximum: Define o maior valor da comparação.
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CONTROLE RANGEVALIDATOR
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CONTROLE REGULAREXPRESSIONVALIDATOR

O controle de validação RegularExpressionValidator é usado para 
validar entradas que combinam com padrões predefinidos, com oum número 
de telefone, um cep, um CPF, um e-mail, etc.
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<%@ Page Language="C#" %>

<script runat="server">

    protected void btnValidar_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (!string.IsNullOrWhiteSpace(txtCep.Text))
        {
            Label1.Text = "Validação OK.";
        }
        else
        {
            Label1.Text = "Insira um cep na caixa de texto.";
        }
    }
</script>
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CONTROLE REGULAREXPRESSIONVALIDATOR
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<html>
<head runat="server">

<title>Exemplo com RegularExpressionValidator</title>
</head>
<body>

<form id="form1" runat="server">
<div>

CEP: <asp:TextBox ID="txtCep" runat="server">
</asp:TextBox>
&nbsp;
<asp:Button ID="btnValidar" runat="server" Text="Validar" 
onclick="btnValidar_Click" />
<br />
<asp:RegularExpressionValidator ID="RegularExpressionValidator1" runat="server" 
Text="Insira um cep válido. Exemplo: 96100-000" ControlToValidate="txtCep" 
ValidationExpression="\d{5}(-\d{3})?">
</asp:RegularExpressionValidator>
<br />
<br />
<asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>

</div>
</form>

</body>
</html>
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CONTROLE REGULAREXPRESSIONVALIDATOR

28

Visualização de um formulário em Design Mode com controles de validação 
RegularExpressionValidator

ValidationExpression: Utilizada para definirmos uma expressão regular. 
No exemplo, comparamos o valor inserido pelo usuário com o padrão definido 
na propriedade ValidationExpression, onde “\d{5}(-‐\d{3})?” é a expressão 
que combina com um cep.
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CONTROLE REGULAREXPRESSIONVALIDATOR
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CONTROLE CUSTOMVALIDATOR

O controle de validação CustomValidator compara a entrada do usuário 
com valores previamente cadastrados em um banco de dados.
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<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="CustomValidator.aspx.cs" 
Inherits="CustomValidator" %>

<html>
<head id="Head1" runat="server">

<title>Exemplo com CustomValidator</title>
</head>
<body>

<form id="form1" runat="server">
<div>

Digite: abc, e em seguida Chocolade<br />
<asp:TextBox ID="txtEntrada" runat="server"></asp:TextBox>
<asp:Button ID="btnValidar" runat="server" Text="Validar" />
<br />
<asp:CustomValidator ID="CustomValidator1" runat="server" 
OnServerValidate="CustomValidator1_ServerValidate" Text="Valor não consta na base 
de dados." ControlToValidate="txtEntrada"></asp:CustomValidator>
<br />
<br />
<asp:Label ID="Label1" runat="server"></asp:Label>

</div>
</form>

</body>
</html>
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CONTROLE CUSTOMVALIDATOR
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O controle CustomValidator utiliza o evento ServerValidate, no qual você 
precisa criar o código que fará a comparação entre o valor inserido pelo 
usuário e os dados do banco de dados. Rerare que na declaração do controle, 
foi definio o atributo OnServerValidate como 
CustomValidator1_ServerValidate. 

CustomValidator1_ServerValidate é o método que contém o código 
que realiza a comparação.

public partial class CustomValidator : System.Web.UI.Page
{
    protected void CustomValidator1_ServerValidate(object source, 
System.Web.UI.WebControls.ServerValidateEventArgs args)
    {

//Criar aqui sua lógica para bucar os registros no banco de dados
...
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CONTROLE CUSTOMVALIDATOR
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Visualização de um formulário em Design Mode com controles de validação 
CustomValidator
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CONTROLE CUSTOMVALIDATOR
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CONTROLE VALIDATIONSUMMARY

O controle ValidationSummary é usado para exibir mensagens de erro 
de forma centralizada. Dessa forma, podemos exibir as mensagens de erro de 
todos os controles de validação em um só lugar : no controle 
ValidationSummary.

Propriedade DisplayMode: Define como as mensagens de erro são exibidas 
no controle.

34

Valor Descrição

BulletList Exibe as mensagens de erro com marcadores.

List Cada mensagem de erro é exibida em uma linha.

SingleParagraph Cada mensagem de erro aparece em um parágrafo.
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CONTROLE VALIDATIONSUMMARY

Para exibir uma mesagem de erro no modo Inline e também no modo 
Summary, defina a propriedade Display do controle de validação como 
Static. Contudo, se somente o controle ValidationSummary deve exibir 
a mensagem de erro, defina a propriedade Display do controle de validação 
como None.
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<asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server"></asp:TextBox>
<asp:RequiredFieldValidator ID="RequiredFieldValidator1" runat="server" 
ControlToValidate="TextBox1" Display=”None” ErrorMessage="Campo obrigatório.">
</asp:RequiredFieldValidator>
<asp:Button ID=”Button1” runat=”server” Text=”Ok”/>
<asp:ValidationSummary ID=”ValidationSummary1” runat=”server” DisplayMode=”List”/>

Atenção:quando você exibe mensagens de erro com o 
controle ValidationSummary, é preciso definir a 

propriedade ErrorMessage com a mensagem de erro e não 
a propriedade Text, como acontece no modo Inline.
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CONTROLE VALIDATIONSUMMARY
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Visualização de um formulário em Design Mode com controles 
ValidationSummary
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