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Exercício 1 – Neste exercício trabalharemos com o controle MultiView, que é um container 

onde podemos ter vários controles do tipo View. Vamos criar um formulário do tipo Login, 

com opções de Cadastro, Login e Recuperação de Senha. 

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: LoginMultiView. 

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.  

4. Clique em OK. 

5. Clique em Add, New Item..., Web Form 

6. No campo Name, digite o nome do formulário: LoginForm 

 

Dentro de div, digite um título para seu formulário, digite uma frase pra a caixa de seleção e 

insira um componente do tipo DropDownList com o ID: drpOpcao: 

 

  



Edite a lista do componente DropDownList e insira as opções: 

Text: Registro, Value: 0 

Text: Login, Value: 1 

Text: Recuperar Senha, Value: 2 

 

Altere as propriedade AutoPostBack do componente DropDownList para True. Esta 

propriedade fará com que ao alterar um valor selecionado na caixa de seleção, seja executado 

o Post Back e o script seja executado: 

 

  



Abaixo da caixa de seleção, insira um componente do tipo “Horizontal Rule” (localizado na aba 

Toolbox, dentro do grupo HTML. 

Logo abaixo insira um componente do tipo “MultiView”, e dentro do componente insira 3 

componentes do tipo “View”. 

 

Dentro da primeira View (View1), insira:  

Título: --> Registro de Novo Usuário <-- 

Label: Usuário 

TextBox. ID: txtRegistroUsuario 

Label: Email 

TextBox. ID: txtRegistroEmail 

Label: Senha 

TextBox. ID: txtRegistroSenha 

Label: Confirmação da Senha: 

TextBox. ID: txtRegistroConfSenha 



 

 

Dentro da segunda View (View2), insira:  

Título: --> Login <-- 

Label: Usuário 

TextBox. ID: txtLoginUsuario 

Label: Senha 

TextBox. ID: txtLoginSenha 

 

  



Dentro da terceira View (View3), insira:  

Título: --> Recuperar Senha <-- 

Label: Usuário 

TextBox. ID: txtRecuperarUsuario 

Label: Email 

TextBox. ID: txtRecuperarEmail 

 

 

 

Para finalizar vamos programar a ação de exibir o View apropriado.  

Clique duas vezes sobre a combo de seleção de ação: 

 



Será exibido o método para a ação de Selected Index Changed (Alteração do index do item 

selecionado): 

 

Este método será executado todas as vezes que o valor selecionado da caixa de seleção for 

alterado. Agora devemos mostrar o View correspondente a opção selecionada, com o seguinte 

código: 

MultiView1.ActiveViewIndex = Convert.ToInt32(drpOpcao.SelectedValue); 

 

Execute a aplicação: 

 


