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TRACE E DEBUG 

Neste laboratório veremos como utilizar técnicas de tracing para rastrear mensagens em suas 

aplicações ASP.NET e como resolver problemas utilizando ferramentas de debug. 

TRACE ASP.NET 

Trace ASP.NET permite que você veja informações de diagnóstico sobre uma simples 

requisição de uma página ASP.NET. Trace ASP.NET permite que você siga o caminho de 

execução de uma página, mostre informações de diagnóstico em tempo de execução, e debug 

sua aplicação. Trace ASP.NET pode ser integrado com o sistema de níveis de trace para 

fornecer múltiplos níveis de saída de trace em aplicações distribuídas multicamadas. 

Existem várias formas de encontrar erros em uma página web ASP.NET. Trace mostra 

mensagens sobre as ações que ocorrem durante o processamento da página, e podem incluir 

informações que você escolhe mostrar. Trace também fornece informações sobre as 

informações que estão sendo trocadas entre o servidor e o browser. A troca de informações 

inclui detalhes de controle, variáveis do servidor, nome de usuários, cookies, entre outros.  

Trace é útil quando não for prático ou não for útil utilizar o debug. Por exemplo, o debug pode 

não estar disponível porque suas páginas estão em um servidor remoto. Trace pode tornar 

fácil para você ver informações, como o cabeçalho HTTP, que não estã expressamente 

disponível no debug.  

Criando um Web Site 

Abra o menu File, New Project... 

Selecione Templates Visual C#, Web. Selecione um projeto do tipo ASP.NET Empty Web 

Application. 

Em Name, entre com o nome do projeto: UtilizandoTrace 

 

Clique em OK. 



Na janela Solution Explorer, clique com o botão direito do mouse sobre o nome do projeto, 

clique em Add, New Item... 

 

Na lista de itens, selecione Web Form. Em Name, entre com PrimeiraPaginaWeb.aspx. 

 

Clique em Add. 

  



O próximo passo é adicionar alguns controles à página. 

Altere o modo de visualização da página para Split. 

 

A partir da janela Toolbox, arraste para a página os seguintes controles e configure suas 

propriedades conforme a tabela a seguir: 

Controle Propriedades 

TextBox ID: txtNome 
Text: (vazio) 

Button ID: btnMostrarNome 
Text: Enviar 

Label ID: lblNome 
Text: (vazio) 

 

 

Agora iremos adicionar o código à página. Quando a página estiver executando corretamente, 

o usuário poderá digitar o nome, e quando clicar em Enviar, será exibido o nome no controle 

Label. Se o usuário fechar o browser, e voltar para a página, a página já terá o nome do 

usuário, porque estará armazenada em um cookie. 

O código a seguir não estará completamente correto. Isto é proposital, para que você possa 

aplicar o uso do Trace para encontrar os erros na página. 



Na janela Solution Explorer, clique com o botão direito sobre a página 

PrimeiraPaginaWeb.aspx, e clique em View Code. ATENÇÃO: Não abra o arquivo de código 

clicando duas vezes sobre o botão Enviar! 

 

No arquivo de script, insira o seguinte código, após a definição do método Page_Load: 

protected void buttonDisplayName_Click(Object sender, EventArgs e) 

{ 

    lblNome.Text = Server.HtmlEncode(txtNome.Text); 

    Response.Cookies["username"].Value = lblNome.Text; 

} 

 

Este código executará as seguintes tarefas: 

 Ler o valor do controle TextBox e mostrar o valor no controle Label. Como parte da 

lógica, o código chama o método HtmlEncode, que converte potenciais caracteres 

HTML em seus caracteres equivalentes. Esta é uma medida de segurança para prevenir 

scripts maliciosos.  

 Criar um cookie chamado username que armazena o valor que o usuário digite. 

Adicione o seguinte método, após o método criado no passo anterior. Você também pode 

aproveitar a declaração do método Page_Load que já existe no arquivo. 

void Page_Load(Object sender, EventArgs e) 

{ 
    if(Request.Cookies["username"] != null) 

    { 
        lblNome.Text = Request.Cookies["username"].Value; 

    } 
} 

 

Você pode agora testar a página. Neste momento a página não deve funcionar como 

esperado. 



Pressione CTRL+F5 para executar a página. 

Quando a página for exibida, na caixa de texto, digite seu nome, e clique no botão Enviar. 

 

Veja que mesmo clicando em enviar e causando o post back da página, seu nome não é 

exibido. 

Feche o browser. 

Usando Trace para encontrar Erros 

Agora vamos habilitar o uso de trace para a página, examinar a saída e incluir mensagens 

customizadas de trace que vão ajudar a apontar os erros da página. 

Abra o página PrimeiraPaginaWeb.aspx em modo Design. 

Na janela Properties, na lista, selecione DOCUMENT. Isto exibirá as propriedades da página. 

 



Configure a propriedade Trace como true. 

 

Você pode observar que foi adicionado à diretiva @Page a propriedade Trace: 

 

Pressione CTRL+F5 para executar a página. 

 

A página é exibida no browser. No topo, você verá os controles que foram inseridos na página. 

Abaixo dos controles, você verá a saída do Trace, que mostra muitos detalhes sobre o 

processamento da página e inclui as seguintes informações: 

 A sequencia de eventos da página que ocorrem enquanto a página executava. 



 Os tipos, nomes e tamanhos dos controles na página. 

 Os cookies e seus conteúdos. 

 As variáveis de servidor, que são uma coleção de todas as informações que o browser 

envia para o servidor. 

Veja que sobre Request Details (o primeiro bloco de informação do trace), o Request Type é 

GET. Isto indica que é a primeira vez que a página é executada, ou seja, não é um postback. 

Na caixa de texto, digite seu nome, e clique em Enviar. 

 

Request Type agora é POST. Isto indica que isto é um postback da página. Ao clicar em Enviar o 

nome ainda não é exibido. 

Feche o browser. 

Adicionando uma saída padrão de Trace 

Adicione as seguintes linhas ao método buttonDisplayName_Click criado nos passos 

anteriores.  

protected void buttonDisplayName_Click(Object sender, EventArgs e) 

{ 

   Trace.Warn("debugging", "Iniciando o método buttonDisplayName"); 
   lblNome.Text = Server.HtmlEncode(txtNome.Text); 

   Response.Cookies["username"].Value = lblNome.Text; 
   Trace.Warn("debugging", "Finalizando o método buttonDisplayName"); 

} 

 

O método Warn adiciona suas mensagens customizadas para a saída do Trace. Embora a classe 

TraceContext disponibilize um método Write, o método Warn é mais útil porque a saíad é 

destacada em uma cor diferente. 



Pressione CTRL+F5 para executar a página. 

Pressione Enviar. 

Quando você examina a saída do trace, você notará que a saída não contém nenhum texto em 

vermelho. Você pode concluir que o método Click para o botão Enviar não está sendo 

executado. 

A razão mais comum para um método não estar sendo chamado é que o controle não está 

corretamente ligado ao seu evento. Isso é verdade nesse caso – mesmo que você tenha 

adicionado o método ao código, você não conectou o evento de Click ao botão Enviar. 

Normalmente, o Visual Studio faz essa conexão do método ao controle de forma automática 

quando você clica suas vezes sobre o controle no modo de Design. 

Feche o browser. 

No modo Source, adicione os seguintes parâmetros ao elemento <asp:button>: 

<asp:button id="btnMostrarNome" runat="server" text="Enviar" 

    onclick="buttonDisplayName_Click" /> 

 

Presione CTRL+F5 para executar a página. 

Na caixa de entrada, digite seu nome, e clique em Enviar. 

 

Sua saída do trace customizada aparecerá em vermelho na seção Trace Information, que lista 

os passos processados que a página vai passar. 



A saída nesta seção mostra as mensagens em ordem que as mensagens ocorrem durante o 

processamento da página.  Você adicionou suas mensagens no método Click, que é processado 

entre as linhas Begin raise PostBackEvent e End Raise PostBackEvent. Incluir mensagens 

customizadas permitirá não apenas saber se seus métodos estão sendo executados, mas onde 

no ciclo de processamento da página o código é executado. 

A categoria próxima a sua mensagem customizada é “debugging”,  que é a categoria que você 

especifica quando você chama o método Warn. Você pode especificar qualquer categoria que 

você queira, e caso seja útil, você pode setar o valor de SortByCategory para tornar mais fácil 

localizar a categoria na saída do trace. 

Adicionalmente, perceba que o nome que você digitou foi mostrado no label. 

Agora que o método de Click para o botão Enviar está funcionando, você pode testar o resto 

do código na página, incluindo o uso do cookie. 

Para testar o cookie 

Feche o browser. 

Pressione CTRL+F5 para executar a página. 

O comportamento que você espera é que o nome que você digitou apareça automaticamente 

no Label, porque o método Click para o botão Enviar seta um cookie e o método Page_Load lê 

essa informação durante o próximo postback. Entretanto, o label não foi preenchido a partir 

do cookie. 

Se você está escrevendo um cookie mas ele não está sendo persistido, o erro mais comum é 

que muitas vezes você não está definindo uma data de validade explícita para o cookie. Um 

cookie sem uma data de expiração é um cookie de seção. Um cookie de seção é mantido na 

memória do servidor apenas até o navegador ser encerrado. Em outras palavras, o cookie não 

é escrito para o navegador. Nas etapas a seguir você irá corrigir este problema. 

Feche o browser. 

No modo de visualização Source, adicione as seguintes linhas ao 

método buttonDisplayName_Click: 

protected void buttonDisplayName_Click(Object sender, EventArgs e) 

{ 

    Trace.Warn("debugging", " Iniciando o método buttonDisplayName"); 

    lblNome.Text = Server.HtmlEncode(txtNome.Text); 
    Response.Cookies["username"].Value = lblNome.Text; 

    Response.Cookies["username"].Expires=DateTime.Now.AddMinutes(30); 

    Trace.Warn("debugging", " Finalizando o método buttonDisplayName"); 

} 

 

Pressione CTRL+F5 para executar a página. 

Na caixa de entrada, digite um nome, e clique em Enviar. 



O nome é mostrado no browser. Na saída do trace Response Cookies Collection, você pode ver 

que o cookie é setado. 

 

Feche o browser. 

Pressione CTRL+F5 para executar a página. 

Desta vez, o nome é automaticamente preenchido. Em Request Cookies Collection, agora você 

pode ver que o browser está passando o cookie para sua página. 

 

Mostrando informações de Trace na janela Trace Viewer 

Configurar a página para mostrar saída do Trace é útil apenas quando você está trabalhando 

com uma página simples. Entretanto, se você está trabalhando com muitas páginas em sua 

aplicação, isso pode ser um pouco inconveniente para configurar o mode de trace On e Off 

para cada página. Além disso, mostrando saídas de informação de trace na mesma página que 

está sendo executada pode ser um pouco confuso. E mais do que isso, você pode não querer 

mostrar informações de trace para seus usuários. 

Você pode configurar o trace não apenas para o nível de página, mas também para o nível de 

aplicação. A configuração de nível de aplicação de trace tem duas vantagens: 

 Você pode habilitar e desabilitar o trace para todas as páginas ao mesmo tempo. 

 Você pode mostrar a saída do trace em uma janela separada do seu browser – o trace 

viewer – em vez de mostrar como parte da página. 



Quando o trace em nível de aplicação está habilitado, ASP.NET mantem as saídas do trace de 

todas as páginas em cache. Você pode configurar as opções para especificar quantas páginas 

de saída de trace para a memória e se você quer manter as entradas mais recentes ou mais 

antigas. Você pode também invocar o trace viewer no browser e selecionar o saída para 

examinar. 

Para habilitar o trace em nível de aplicação 

Mude para o modo de visualização Source, e então na diretiva @Page no topo da página, 

apaque Trace="true". Atenção: Remova o atributo; não defina apenas como false. Caso 

contrário, o próximo passo não funcionará adequadamente. 

No menu Project, clique em ASP.NET Configuration. 

 

Será exibida uma nova página do browser com a ferramenta de administração de sites 

ASP.NET. 



 

Clique em Application Configuration. 

Sobre Debugging and Tracing, clique Configure debugging and tracing, e então selecione o 

check box Capture tracing information. 

Esta opção vai habilitar o trace em nível de aplicação. 



 

Feche a ferramenta de administração de web sites ASP.NET. 

Para visualizar a saída do Trace em uma janela do browser separada 

Pressione CTRL+F5 para executar a página. 

Perceba que a pagina não exibe mais a saída do trace. A página aparece como o usuário deve 

vê-la. 

Na caixa, entre com um nome, e então clique em Enviar para confirmar que a página esteja 

funcionando corretamente. 

Abra uma nova janela do browser. 

No browser, na barra de endereços, entre com a URL do seu site, substituindo trace.axd pelo 

nome da página que você está trabalhando. Por exemplo, se a URL da página é: 

http://localhost:8081/WebSite/Default.aspx 
 

Substitua por: 

http://localhost:8081/WebSite/trace.axd 

 

  



O browser mostrará o cache atual das entradas de trace. 

 

Clique View Details para a última (mais recente) entrada de trace. 

O browser mostrará a saída do trace que é similar ao que vimos nos passos anteriores, com a 

diferença que não é exibido em conjunto com a página. 

 

Mude para a página do browser que contém a página original. 

  



Na caixa, digite um novo nome, e clique em Enviar. Esta ação vai gerar uma nova entrada de 

log do Trace. 

 

Volte para a janela do browser que contém a informação de log. 

Clique em Voltar (Back) para voltar a lista de entradas, e então clique em Atualizar (Refresh) 

para atualizar a lista de entradas. 

 

Uma nova entrada aparece para representar a saída do Trace que acabamos de criar. 



 

Feche ambas as janelas do browser. 

Criando saídas de Trace customizadas 

Como você pode ver, a saída do Trace contém muitas informações, as vezes mais do que você 

precise. Por exemplo, você pode querer limitar a saída do trace para apenas as saídas que você 

criou. O Trace permite ler o conteúdo do buffer de Trace e selecionar a informações que você 

precisa. 

Par criar saídas de trace customizadas, vamos tratar o evento TraceFinished do objeto Trace. 

Neste evento, você pode ler o buffer de trace. 

  



Na página que você está trabalhando, adicione as seguintes linhas ao método Page_Load: 

void Page_Load(object sender, EventArgs e) 

{ 

    if(Request.Cookies["username"] != null) 

    { 
        lblNome.Text = Request.Cookies["username"].Value; 

    } 
    Trace.TraceFinished += new TraceContextEventHandler(this.TraceFinished); 

    if (Page.IsPostBack) 

    { 
        Trace.Write("debugging", "Page load (postback)"); 

    } 
    else 

    { 

        Trace.Write("debugging", "Page load (first time)"); 

    } 

} 

 

O código acima possui as seguintes funções: 

 Ele conecta um método na página ao evento TraceFinished para o objeto Trace, que é 

disparado quando a saída do trace é completada para a página. Você irá escrever o 

método no próximo passo. 

 Irá escrever alguma informação de Trace. 

Crie o seguinte método para receber o evento TraceFinished: 

void TraceFinished(object sender, TraceContextEventArgs e) 

{     

    foreach(TraceContextRecord traceRecord in e.TraceRecords) 

    {     

           if(traceRecord.Category == "debugging")     

           {         
               Response.Write("<br>" + traceRecord.Message); 

           }     
    }     

} 

 

Este código é executado quando a saída do Trace é terminada. O buffer de trace está 

disponível como uma collection na propriedade TraceRecords do argumento de evento e. O 

código realiza um loop sobre a collection e mostra o valor de qualquer registro do trace que 

tenha “debugging” como categoria; você deve ter definido a categoria de todas as saídas de 

trace como “debugging”. 

Neste ponto, o web site está configurado para habilitar o trace para todas as páginas, mas a 

saída do trace está direcionada para um trace viewer ao invés da página.  

  



Para testar a saída customizada do trace 

Pressione CTRL+F5 para executar a página. 

Quando a página é exibida no browser, a mensagem Page load (fisrt time) aparece, mas 

nenhuma outra mensagem aparece. 

 

Clique em Enviar. 

A mensagem Page load (postback), Iniciando o método buttonDisplayName e Finalizando o 
método buttonDisplayName aparecem.  
 



 

  



DEBUG ASP.NET 

Códigos de aplicações podem conter vários tipos de erros, ou bugs. A maioria dos erros de 

sintaxe é detectada durante a compilação. Entretanto, outros tipos de erros requerem que 

você debugue seu código – ou seja, que você examine o código enquanto ele está rodando 

para validar que o caminho de execução e os dados estão como deveriam ser. 

Criando uma página 

Vamos criar uma nova página no projeto em que estamos trabalhando. 

Na janela Solution, clique com o botão direito sobre o projeto, Add, New Item... 

Selecione um projeto do tipo Visual C#, Web. Selecione na lsita de itens, Web Form. Em Name, 

entre com o nome DebugPage.aspx. Clique em Add. 

 

Mude o modo de visualização da página para Design, e a partir da janela Toolbox, insira os 

seguintes controles na página e configure suas propriedades como indicado: 

Controle Propriedades 

Label ID: CaptionLabel 
Text: (vazio) 

TextBox ID: NumberTextBox 
Text: (vazio) 

Button ID: SquareButton 
Text: Quadrado 

Label ID: ResultLabel 
Text: (vazio) 

 



 

Clique duas vezes sobre o botão para criar o método Click para ele. 

Adicione o código abaixo ao método Click. Este código executará uma função chamada Square 

para calcular o quadrado do número digitado pelo usuário. 

protected void SquareButton_Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

    int number, result;  

    number = System.Convert.ToInt32(NumberTextBox.Text); 

    result = Square(number); 

    ResultLabel.Text = NumberTextBox.Text + " quadrado é " + result.ToString(); 

} 

 

Crie a função abaixo, que calcula o quadrado do número. O código inclui um bug, onde o 

número está sendo somado, ao invés de multiplicar. 

int Square(int number ) 

{     

    int Square; 
    Square = number + number; 

    return Square; 
} 

 

Para mudar o texto do controle Label 

No modo de visualização Design, clique duas vezes sobre a área em branco da página (não 

clique sobre nenhum controle) para criar o método Page_Load. 

  



Defina o texto do Label para Entre com um Número: se esta é a primeira vez que a página é 

executada, ou Entre com outro Número: caso contrário. O método terá o seguinte código: 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 
    if (Page.IsPostBack == false) 
    { 
        CaptionLabel.Text = "Entre com um Número: "; 
    } 
    else 
    { 
        CaptionLabel.Text = "Entre com outro Número: "; 
    } 
} 

 

Salve todos os arquivos. 

Pressione CTRL+F5 para executar a página. 

 

Entre com o número 3 e pressione o botão Quadrado. 

Note que o resultado é incorreto, porque existe um bug no programa. O resultado correto é 9. 



 

Feche o browser. 

Debugando a página 

Nesta parte, você usará os controles de debug para examinar o código da página pinha a linha 

como está sendo executado., adicionar breakpoints ao código, e então executar a página em 

modo Debug. 

Você irá iniciar definindo breakpoints em seu código. Um breakpoint pe uma linha no seu 

código onde a execução irá parar e o modo debug é chamado. 

Para definir breakpoints 

Mude para o modo de visualização Source. 

Clique com o botão direito do mouse sobre a linha indicada abaixo, escolhe Breakpoint, e 

então escolha Insert Breakpoint. 

if(Page.IsPostBack == false) 

 

 



 

Configure outro breakpoint na seguinte linha do método SquareButton_Click: 

result = Square(number); 

 

 

Para executar o Debugger 

1. A partir do menu Debug, escolha Start Debugging (ou pressione F5) para executar a 

página em modo debug. 

 
Se você nunca executou o debugger antes, sua aplicação provavelmente não está 

configurada para suportar este modo. Por padrão, debug se encontra desligado. O 

Visual Studio irá mostrar uma mensagem perguntando se você quer habilitar o modo 

debug. 

2. Se você ver a mensagem de que o debug não está habilitado, clique OK para habilitar. 

O modo de visualização do Visual Studio irá alterar para o modo Debug mostrando o 



código para sua página e algumas janelas de debug. 

O debug irá percorrer sua página linha a linha. Quando o debug chegar até a linha com 

breakpoint, irá parar e destacar a linha. 

Como existe um breakpoint no método Page_Load, a página não terminará de 

processar. O browser vai abrir, mas a página ainda não será exibida. 

 
3. No menu Debug, clique em Windows, clique em Watch, e então clique em Watch 1. 

Isto vai abrir a janela Watch, onde você pode especificar os valores que você quer 

rastrear. 

 
4. No editor, clique com o botão direito em IsPostBack, trecho de código da expressão 

Page.IsPostBack, e clique em Add Watch. 

 
Isto irá adicionar a expressão à janela Watch e mostrará o valor atual da propriedade 

(false) na coluna Value. Se você preferir, você pode digitar o nome da variável ou 

propriedade na coluna Name da janela Watch. 



 

 
5. No menu Debug, escolha Continue para continuar a execução, ou pressione F5. 

O comando Continue faz o debug continuar até o próximo breakpoint. O método 

Page_Load termina de processar e a página é mostrada no browser. 

 
6. Entre com o valor 2 na caixa de texto e clique no botão Quadrado. 

O debug será exibido novamente, com o breakpoint na linha do método Page_Load. 

Desta vez, a janela Watch mostrará o valor de Page.IsPostBack como true. 

 
7. Pressione F5 novamente para continuar. 

O debug processará o método Page_Load e entrará no método SquareButton_Click, 

parando no segundo breakpoint definido por você. 



8. No menu Debug, clique em Windows e então clique em Locals. 

 
Será exibida a janela Locals, que mostrará os valores de todas as variáveis e objetos 

que estão no escopo da linha atual que está sendo executada. A janela Locals fornece 

um meio alternativo para você ver esses valores, com a vantagem de que você não 

tenha que definir os elementos que serão verificados, mas com a desvantagem de que 

a janela contem mais informação do que você possa querer ver nesse momento. 

Na janela Locals, você verá que o valor de number é 2 e o valor de result é 0. 

 
9. Na coluna Value da janela Locals, clique com o botão direito na linha para a variável 

number e selecione Edit value. Altere o valor da variável number para 5. 

 
O valor 2 para a variável number não é um bom teste para o programa, porque somar 

2 ou realizar o quadrado de 2 possui o mesmo resultado. Portanto, você pode alterar o 

valor de uma variável durante a execução do programa. 



10. No menu Debug, escolha Step Into para entrar na função Square, ou pressione F11. 

O comando Step Into fará com que o debug execute uma linha e pare novamente. 

 
11. Continue pressionando F11 até chegar a seguinte linha: 

ResultLabel.Text = NumberTextBox.Text + " quadrado é " + result.ToString(); 

 

O debug caminha através das linhas do seu código, linha a linha. Quando o debug 

executa a função Square, você pode usar a janela Locals para verificar o valor passado 

a função (number) e o retorno da função (Square). 

 
12. No menu Debug, clique em Windows e então Immediate. 

 
A janela Immediate permite executar comandos. Você pode usar a janela para avaliar 

expressões (por exemplo, para obter o valor da propriedade). 

13. Na janela Immediate, digite a seguinte expressão e pressione Enter: 

? NumberTextBox.Text 



 

A interrogação (?) é um operador da janela Immediate que avalia a expressão que se 

segue. Neste exemplo, você está avaliando a propriedade Text do controle 

NumberTextBox da página. Você pode avaliar qualquer variável, propriedade de 

objeto, ou expressão que combine estes, usando a mesma sintaxe que você utiliza nos 

códigos. 

 
14. Na janela Immediate, digite o seguinte código e pressione Enter: 

NumberTextBox.Text = “5” 

 

 
Ainda na janela Immediate, digite o seguinte código e pressione Enter: 

number = “5” 

 
15. Adicionalmente a avaliar expressões, a janela Immediate também permite alterar 

variáveis ou propriedades. 

16. Pressione F5 para continuar executando o programa. 

Quando a página aparecer, será mostrado o resultado de enviar o valor 5 à função 



Square. Adicionalmente, o texto na caixa de texto mudou para 5. 

 

O resultado que você vê – 10 – é incorreto, porque 10 não é o quadrado de 5. Você pode 

corrigir o bug agora. 

Para corrigir o bug e testar novamente 

1. Entre com o valor 5 na caixa de texto e pressione novamente o botão Quadrado. 

2. Altere do browser para o Visual Studio. 

(Não feche a janela do browser) 

3. Na função Square, altere o operador “+” para “*”. 

4. Salve a página. 

5. No menu Debug, escolha Delete All Breakpoints para que a página não pare cada vez 

que você execute. 

 
Você pode também limpar todos os breakpoints pressionando CTRL+SHIFT+F9. 

6. Pressione F5 para seguir com a execução do programa. 



7. Agora a página exibiu o valor corretamente. 

 
Desta vez, quando você executar a página e entrar com um valor, será calculado o 

quadrado de forma correta. Veja que você conseguiu alterar o código com a página em 

execução. 

8. Feche o browser para parar o debug. 

Para que você possa alterar o código com o programa em execução, a opção Enable Edit and 

Continue deve estar habilitada. Caso contrário a seguinte mensagem de erro será exibida: 

 

Para habilitar esta função, pare a execução do programa, na janela SOlution Explorer, clique 

com o botão direito sobre o projeto, e selecione Properties. 

Será exibida a janela de configuração do projeto.  

Habilite a opção Enable Edit and Continue. 



 

Salve, feche a janela e volte a executar o projeto. 
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