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Exercício 1 – Neste exercício trabalharemos com alguns web controls básicos e praticaremos 

os tipos de dados do C#. Vamos criar um formulário para realizar a soma de dois valores do 

tipo int. 

Iniciar o Visual Studio em: 

Menu Iniciar > Todos os Programas > Microsoft Visual Studio 2010 > Microsoft Visual Studio 

2010 

 

Na tela inicial clicar em File, New Project... 

 



Em Installed Templates, selecionar Visual C#, Web.  

1. Selecionar entre os tipos de projetos por ASP.NET Empty Web Application.  

2. No campo Name, digite o nome do projeto: AprendendoWebControls. 

3. Em Location, entre com o endereço da pasta onde quer armazenar seus projetos. (Ex: 

c:\emilioparme\Projects). Perceba que o campo Solution name assumiu o mesmo 

valor informado no campo Name. 

 

Solution (Solução): Arquivos Solution (extensão .sln) são usados para agrupar projetos que 

são relacionados entre si e principalmente usados para controlar o processo de build 

(compilação). 

 

4. Clique em OK. 

 

  



Abra a janela Solution Explorer (localizada normalmente ao lado direito do Visual Studio), 

também podendo ser acessada pelo menu View, Solution Explorer. 

 

Clique com o botão direito no nome da Solution (AprendendoWebControls), opção Add, New 

Item...  

 



Em Visual C#, selecione Web. Entre os modelos disponíveis selecione Web Form. 

No campo Name entre com o valor: Calculadora.aspx 

Clique em Add. 

 

Na janela Solution Explorer, perceba a criação do arquivo de layout Calculadora.aspx. Ao clicar 

na seta a esquerda do arquivo, é possível visualizar os arquivos que compõe a página, onde 

podemos acessar o arquivo de script Code-behind Calculadora.aspx.cs. 

 



Na página principal clique no modo de visualização Split, localizado na parte inferior esquerda 

da página. 

 

Abra a janela Toolbox localizada na lateral esquerda do Visual Studio, também podendo ser 

acessada através do menu View, Toolbox. Após abrir a janela Toolbox, clique no Auto Hide, 

para deixar a janela fixa, facilitando assim o manuseio dos componentes. 

 



Arraste a partir da janela Toolbox um componente do tipo TextBox para dentro da página, na 

área identificada como body. 

 

Na sequencia, adicione após o TextBox, um componente Button, outro componente TextBox, 

um componente Label e outro componente TextBox. 

 



Selecione o primeiro componente (TextBox), abra a janela Properties (também acessível pelo 

menu View, Properties) e entre com os seguintes valores para cada propriedade abaixo: 

Propriedade Valor 

ID txtBoxValor1 

TextMode SingleLine 

MaxLength 10 

 

Selecione o componente Button e na janela Properties entre com os seguintes valores: 

Propriedade Valor 

ID btnOperador 

Text + 

 

Selecione o seguinte componente TextBox e na janela Properties entre com os seguintes 

valores: 

Propriedade Valor 

ID txtBoxValor2 

TextMode SingleLine 

MaxLength 10 

 

Selecione o componente Label e na janela Properties entre com os seguintes valores: 

Propriedade Valor 

ID lblResultado 

Text = 

 

Selecione o último componente TextBox e na janela Properties entre com os seguintes valores: 

Propriedade Valor 

ID txtResultado 

TextMode SingleLine 

MaxLength 10 

 



Clicando no modo de visualização Source, o código fonte até este momento deve ter a 

seguinte aparência: 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Calculadora.aspx.cs" 
Inherits="AprendendoWebControls.Calculadora" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
    <title></title> 
</head> 
<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <div> 
     
        <asp:TextBox ID="txtBoxValor1" runat="server" MaxLength="10"></asp:TextBox> 
        <asp:Button ID="btnOperador" runat="server" Text="+" /> 
        <asp:TextBox ID="TextBox2" runat="server" MaxLength="10"></asp:TextBox> 
        <asp:Label ID="lblResultado" runat="server" Text="="></asp:Label> 
        <asp:TextBox ID="txtResultado" runat="server" MaxLength="10"></asp:TextBox> 
     
    </div> 
    </form> 
</body> 
</html> 

 
Clicando novamente no modo de visualização Design (ou Split), faca um duplo clique sobre o 
botão btnOperador (com o símbolo de +). Será aberto o arquivo Calculadora.aspx.cs e será 
automaticamente criado o método btnOperador_Click. Entre com o seguinte código: 
 
        protected void btnOperador_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            int valor1 = 0; 
            int valor2 = 0; 
 
            if (txtBoxValor1.Text != "") 
                valor1 = Convert.ToInt32(txtBoxValor1.Text); 
 
            if (txtBoxValor2.Text != "") 
                valor2 = Convert.ToInt32(txtBoxValor2.Text); 
 
            int resultado = valor1 + valor2; 
 
            txtResultado.Text = resultado.ToString(); 
 
        } 

 

 
  



Abra a janela Solution Explorer, clique com o botão direito sobre o arquivo Calculadora.aspx e 

clique em View in Browser. 

 

Entre com um valor no primeiro TextBox e um valor no segundo TextBox, clicando em seguida 

no botão +. O resultado da soma será apresentado no terceiro TextBox. 

 

  



Após testar sua primeira aplicação, tente entrar com o valor 2147483648 no primeiro TextBox 

e 1 no segundo TextBox. Ao clicar no botão de soma, a seguinte tela de erro será apresentada: 

 

Esta mensagem indica que o valor que está sendo inserido é superior ao tamanho máximo 

da variável do tipo int. Também é apresentado o número da linha onde está sendo gerado o 

erro (no caso acima, Linha 24). 

 

  



Exercício 2 – Vamos criar uma página para o cálculo do imposto de rende retido na fonte 

baseado na tabela oficial da receita federal. 

Abaixo se encontra a tabela para cálculo do imposto: 

 

  



Na janela Solution Explorer, clique com o botão direito na solution AprendendoWebControls, 

Add, New Item... 

 

Em Installed Templates selecine Visual C# e Web. Selecione Web Form. No campo Name entre 

com o nome ImpRenda.aspx. Clique em OK. 

 

  



Utilizando os web controls Label, Button e TextBox, posicione os elementos na tela na seguinte 

ordem (Utilize o cursor e a tecla enter para criar uma nova linha): 

 

Altere a propriedade Text dos elementos Label e Button conforme abaixo: 

 

  



Atribua aos elementos os seguintes ID´s: 

Componente ID 

Label: Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte lbl1 

Label: Salário lbl2 

TextBox txtSalario 

Label: Reais lbl3 

Button cmdCalcular 

Label: Salário: lblSalario 

Label: Imposto de Renda Retido na Fonte: lblRetido 

 

Clique sobre o elemento div para selecioná-lo.  Na janela Properties, na propriedade Align, 

selecione o valor “center”. 

 

  



Clique na propriedade Style, e clique no botão indicado por três pontos que foi exibido. 

 

Na janela Modify Style selecione Border, e entre com os valores conforme abaixo: 

 

Nesta tela é possível realizar uma série de alterações sobre o designer dos elementos. 

Experimente conhecer um pouco mais algumas propriedades. 

Clique em OK. 



Neste momento nossa página deve ter a seguinte aparência e o seguinte código fonte: 

 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="ImpRenda.aspx.cs" 
Inherits="AprendendoWebControls.ImpRenda" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
    <title></title> 
</head> 
<body> 
    <form id="form1" runat="server"> 
    <div align="center" style="border: thin solid #FF0000"> 
     
        <asp:Label ID="lbl1" runat="server"  
            Text="Cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte"></asp:Label> 
        <br /> 
        <asp:Label ID="lbl2" runat="server" Text="Salário"></asp:Label> 
        <asp:TextBox ID="txtSalario" runat="server"></asp:TextBox> 
        <asp:Label ID="lbl3" runat="server" Text="Reais"></asp:Label> 
        <br /> 
        <asp:Button ID="btnCalcular" runat="server" Text="Calcular" /> 
        <br /> 
        <asp:Label ID="lblSalario" runat="server" Text="Salário:"></asp:Label> 
        <br /> 
        <asp:Label ID="lblRetido" runat="server"  
            Text="Imposto de Renda Retido na Fonte:"></asp:Label> 
     
    </div> 
    </form> 
</body> 
</html> 

 



No modo Design, clique duas vezes sobre o botão Calcular.  

Também podemos inserir um evento para um componente, clicando uma vez sobre o 

elemento, abrindo a janela Properties, clicando no botão Eventos e clicando duas vezes sobre 

a propriedade Click. 

 

  



No método btnCalcular_Click, entrar com o seguinte código: 
        protected void btnCalcular_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            //Declaração das variáveis 
            string sSalario, sIRenda; 
            double salario, irenda; 
 
            //inicialização das variáveis 
            irenda = 0; 
 
            // Carregar o valor do salário digitado pelo usuário 
            sSalario = txtSalario.Text; 
             
            // Verificando se o valor digitado é um número do tipo Double 
            bool convertido = double.TryParse(sSalario, out salario); 
 
            // Caso positivo 
            if (convertido) 
            { 
 
                //Converter o valor digitado para Double 
                salario = Convert.ToDouble(sSalario); 
 
                //Análise 
                if (salario >= 0 && salario <= 1499.15) 
                { 
                    irenda = 0; 
                } 
                else if (salario > 1499.15 && salario <= 2246.75) 
                { 
                    irenda = salario * 0.075 - 112.43; 
                } 
                else if (salario > 2246.75 && salario <= 2995.70) 
                { 
                    irenda = salario * 0.15 - 280.94; 
                } 
                else if (salario > 2995.70 && salario <= 3743.19) 
                { 
                    irenda = salario * 0.225 - 505.62; 
                } 
                else 
                { 
                    irenda = salario * 0.275 - 692.78; 
                } 
 
                //Converte os valores para String e aplica formatação  
                sIRenda = String.Format("{0:0.00}", irenda); 
                sSalario = String.Format("{0:0.00}", salario); 
 
                //Apresenta ao usuário o valor do salário e o imposto 
                lblSalario.Text = "Salário: R$ " + sSalario + "<br />"; 
                lblRetido.Text = "Imposto de Renda Retido na Fonte: R$ " + sIRenda; 
                txtSalario.Text = sSalario; 
            } 
            else 
            { 
                //Caso o valor fornecido não seja um Double, exibe mensagem 
                Response.Write("Você deve digitar um valor válido"); 
            } 
 
        } 



 
Na janela Solution Explorer, clique com o botão direito sobre a página ImpRenda.aspx, View in 
Browser. 
Entre com distintos valores de salário e teste clicando no botão Calcular. 
 

 
 

  



Exercício 3 - Fazendo Debug.  
Para testarmos com maior eficiência nossos códigos, e localizar possíveis erros, uma das 
técnicas mais utilizadas é a de debug. Através desta técnica podemos visualizar passo a passo o 
valor das propriedades de cada elemento do nosso sistema. 
 
Para isso abra o código fonte do arquivo ImpRenda.aspx.cs. Encontre o método 
btnCalcular_Click. Na direção da declaração da primeira variável (string sSalario), clique duas 
vezes sobre a barra cinza localizada a esquerda do código. Na barra será exibido um ponto 
vermelho. Os pontos vermelhos que inserimos são chamados de BreakPoint´s (pontos de 
parada). 
 

 
 
Para executar nosso código em modo Debug, clique na seta verde localizada na barra de 
comandos, ou também através do menu Debug, opção Start Debugging, ou também 
simplesmente pressionando a tecla F5. 
 

 
 



Após a página da nossa aplicação ser carregada, entre com um valor válido, por exemplo 3000 
e clique no botão Calcular. Neste momento o foco será passado novamente para o Visual 
Studio e perceba que a linha onde inserimos o BreakPoint estará em destaque na cor amarela. 
 

 
 
Caso já não esteja aberta, abra a janela Locals (parte inferior da janela). 
Na janela Locals é possível visualizar o valor da variável a cada passo da aplicação. 
Também é possível visualizar o valor de cada variável ou componente apenas posicionando o 
mouse sobre o elemento. 
Para avançar para o próximo passo, pressionamos a tecla F10 e assim podemos analisar dentro 
de qual IF o código entrará. 
Para interromper o Debug, basta clicar no botão em formato de Stop (quadrado azul) ou a 
combinação de teclas Shift+F5. 
  
 
  



Exercício 4 – Persistindo valores entre forms.  
Neste exercício entenderemos como podemos trafegar dados entre distintos forms (páginas) 
de nosso sistema. 
 
Na janela Solution Explorer, clique com o botão direito na Solution (AprendendoWebControls), 
Add, New Item... 
 

 
 
Em Visual C#, selecione Web. Selecione o tipo de objeto Web Form. No campo Name, digite o 
nome FormCadastro.aspx. Add. 
 

 
 



Utilizando os componentes da janela Toolbox, crie o seguinte formulário: 
 

 
 

Componente Text ID 

Label Nome: lblNome 

Label Email: lblEmail 

TextBox  txtNome 

TextBox  txtEmail 

Button Enviar btnEnviar 

 
  



Neste ponto o arquivo FormCadastro.aspx deve ter o seguinte código: 
 
<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="FormCadastro.aspx.cs" 
Inherits="AprendendoWebControls.FormCadastro" %> 
 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 
    <title></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"></asp:TextBox> 
        <br /> 
        <asp:Label ID="lblEmail" runat="server" Text="Email:"></asp:Label> 
        <asp:TextBox ID="txtEmail" runat="server"></asp:TextBox> 
        <br /> 
        <asp:Button ID="btnEnviar" runat="server" onclick="btnEnviar_Click"  
            Text="Enviar" /> 
     
    </div> 
    </form> 
</body> 
</html> 

 
 
No modo Design, clique duas vezes sobre o botão Enviar. No método btnEnviar_Click digite o 
seguinte código: 
 
        protected void btnEnviar_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            //carregando os valores das Caixas de Texto nas variáveis de seção 
            Session["nome"] = txtNome.Text; 
            Session["email"] = txtEmail.Text; 
 
            //Redirecionando para a página FormConsulta 
            Response.Redirect("FormConsulta.aspx"); 
 
        } 

 
  



Na janela Solution Explorer, clique sobre a Solution (AprendendoWebControls), Add, New 
Item... 
Em Visual C#, selecione Web. Selecione o tipo de objeto Web Form. No campo Name, digite o 
nome FormConsulta.aspx. Add. 
 
 

 
 
No modo Design, clique duas vezes sobre a página em branco. 
No método Page_Load, digite o seguinte código: 
 
        protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
            //Escrevendo na página 
            Response.Write("Consulta de Clientes<br>"); 
            //Capturando as variáveis de Sessão 
            Response.Write("Nome: " + Session["nome"].ToString() + "<br>"); 
            Response.Write("Email: " + Session["email"].ToString() + "<br>"); 
 
            //Limpando as variáveis de Sessão 
            Session.Remove("nome"); 
            Session.Remove("email"); 
 
        } 

 
  



Na janela Solution Explorer, clique com o botão direito no arquivo FormCadastro.aspx, View in 
Browser. 
 

 
 
Na janela aberta, entre com seu nome e seu email. Clique em Enviar. 
 

 
 
  



Os dados foram obtidos na página de destino (FormConsulta.aspx) e exibidos. 
 

 
 
Neste exercício fizemos o uso de variáveis de sessão para transitar os dados entre as 
páginas. As variáveis se sessão são normalmente utilizadas para armazenar informações 
gerias do sistema. Devemos ter cuidado ao utilizar as variáveis de sessão pois se utilizarmos 
para armazenar uma grande quantidade de informações, podemos fazer com que o servidor 
web perca performance e até mesmo trave! 
 
Para resolver este problema vamos alterar o código anterior. Vamos utilizar a classe 
HttpContext, que fornece acesso aos objetos Request, Response e Server. 
Os valores armazenados em HttpContext são válidos somente durante a duração de uma 
requisição . 
 
No arquivo FormCadastro.aspx.cs, altere o método btnEnviar_Click conforme o código abaixo: 
protected void btnEnviar_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 
 
   //Armazenando as informações de Nome e Email 
   HttpContext.Current.Items["Nome"] = txtNome.Text; 
   HttpContext.Current.Items["Email"] = txtEmail.Text; 
 
   //Redirecionando para a página FormConsulta.aspx 
   Server.Transfer("FormConsulta.aspx"); 
 
} 

 
No arquivo FormConsulta.aspx.cs, altere o método Page_Load conforme o código abaixo: 
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
 
   //Escrevendo na página 
   Response.Write("Consulta de Clientes<br>"); 
   //Capturando os valores do contexto atual da página 
   Response.Write("Nome: " + HttpContext.Current.Items["Nome"].ToString() + 
"<br>"); 
   Response.Write("Email: " + HttpContext.Current.Items["Email"].ToString() + 
"<br>"); 
 
} 

 



Na janela Solution Explorer, clique com o botão direito no arquivo FormCadastro.aspx, View in 
Browser. 
 
 

 
 
Na janela aberta, entre com seu nome e seu email. Clique em Enviar. 
Os dados foram obtidos na página de destino (FormConsulta.aspx) e exibidos. 
 

 
 
 
 


