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3ª Parte: 
                Já estamos na 3ª parte de nosso curso Qbasic. Veja os comandos que já foram explorados na 
lista abaixo: 
 

Parte 1 Parte 2 
REM - COLOR      -RIGHT$      -VAL 
CLS - SLEEP           - MID$     - ASC 

PRINT - UCASE$      -LTRIM$       - CHR$ 
INPUT - LCASE$     - LTRIM$ 

LOCATE - LEN    - SPACE$ 
END - LEFT$    - STR$ 

   
                Novos commandos: 
TIME$   ::  Este commando foi explorado no tutorial anterior. Ele retorna uma string com a hora atual do 
sistema. O formato da string é “HH:MM:SS”, onde HH são os dígitos da hora, MM os dígitos dos 
minutos e SS os dígitos dos segundos. É utilizando a combinação TIME$, LEFT$, RIGHT$, MID$ e 
VAL é que torna possível implementar o “cronômetro” que marca a duração de um jogo ou partida, como 
é feito em RPGs ou jogos de disputa. 
Ex: 
                DIM hora AS STRING 
                 Hora = timer$ 
                PRINT hora 
                End 
  
  
DATE$   ::  Semelhante ao comando TIME$. Retorna uma string com a data atual do sistema. O formato 
da string é “MM-DD-AAAA”, onde MM são os dígitos do mês, DD os dígitos do dia e AAAA os dígitos 
do ano. 
Ex: 
                DIM calendario AS STRING 
                Calendario = date$ 
                PRINT  calendario 
                End 
  
  
TIMER   ::   Esta função determina o número de segundos decorridos após a meia noite (de 
acordo com o sistema de tempo). Este comando tem precisão de duas casas decimais.  
Ex: 
                PRINT Timer 
  
Observação: Este comando parece inútil, mas é de grande importância. É com ele que iremos 
implementar rotinas que controlam a velocidade de execução do loop do jogo de modo a manter o 
framerate sempre numa taxa constante. Isto será explicado mais adiante. 
 
                Agora iremos aprender comandos de decisões (escolhas). Estes comando são úteis pois o 
computador precisa saber que “rumo seguir” após a entrada de dados via mouse, teclado ou joystick. Os 
principais comandos são: 
  
IF / THEN  ::  Em “portugues” isto seria o mesmo que “SE / ENTÃO”. A sintaxe do comando em 
portugues seria: SE (sentença for verdadeira) ENTÃO (faça isso). Vejamos alguns exemplos práticos: 
Ex1: 
                DIM numero AS INTEGER 
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            Input “Digite um número”, numero 
                IF numero > 10 THEN PRINT “o número digitado é maior do que 10” 
                PRINT “Obrigado por digitar um número” 
                End 
  
Observação:  O programa acima é “sem graça” mas ilustra bem o uso do comando IF. Na primeira linha 
declaramos a variável numero (para uma programação estruturada). Na segunda pedimos ao usuário que 
entre com um número e colocamos seu conteúdo em numero. Agora vem a “escolha” ou “decisão” do 
caminho a tomar: SE (numero for maior que 10) ENTÃO (imprima no video – o número digitado é maior 
do que 10. Caso o número seja igual ou menor do que 10, simplesmente o programa não executa a linha e 
continua a execução normalmente. Desta forma, independente do número que digitar ele irá imprimir 
“Obrigado por digitar um número”. É claro que se você digitou um valor igual ou menor que 10, só será 
impresso no vídeo o segundo “print”. 
  
Ex2: 
                DIM numero AS INTEGER 
                 Input “Digite um número”, numero 
                IF numero <10 THEN PRINT “o número digitado é menor que 10” 
                IF numero = 10 THEN PRINT “o número digitado é igual a 10” 
                IF numero > 10 THEN PRINT “o número digitado é maior que 10” 
                End 
  
Observação: Geralmente em qualquer tomada de decisão é necessário operadores relacionais. São eles: 
                >     ::   maior que 
                >=   ::  maior ou igual a 
                <     ::  menor que 
                <=   ::  menor ou igual a  
                <>   ::  diferente 
Ex3: 
                DIM nome AS STRING 
                DIM quant AS INTEGER 
                 INPUT “Qual o seu nome? “, nome 
                Quant = LEN(nome) 
                IF quant >=10 THEN 
                               COLOR 3,1 
                               LOCATE 10,10: PRINT “Seu nome é bem grande!” 
                               SLEEP 2 
                END IF 
                IF quant <10 THEN PRINT “Seu nome tem o tamanho normal” 
                END 
 
Observação: O programa acima ilustra uma possibilidade interessante do uso do IF. Caso você deseje 
executar uma série de comandos após o THEN basta dar enter, escrever a sequência de comando 
necessários e quando terminar “fechar” o comando IF com ENDIF. 
  
                Os exemplos 2 e 3 acima ajudam a entender como funcionam o IF, mas eles não estão 
otimizados. Existe uma maneira de otimizar a decisão tornando o código mais “elegante”. Isto é feito com 
a sequencia IF / THEN / ELSE. 
  
IF / THEN / ELSE   ::  A novidade aqui fica por conta do ELSE. Em português poderíamos ler assim: 
SE / ENTÃO / SENÃO. Sendo assim a lógica seria algo como: SE (sentença for verdadeira) ENTÃO 
(faça isso) SE NÃO (faça aquilo). 
Ex: 
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                ‘// Exemplo 2 modificado 
                DIM numero AS INTEGER 
  
                Input “Digite um número”, numero 
                IF numero <10 THEN PRINT “o número digitado é menor que 10” ELSE PRINT “o número digitado é 
maior do que 10” 
                IF numero = 10 THEN PRINT “o número digitado é igual a 10” 
                END 
                 
Observação: Note que o “THEN / ELSE” só permite executar duas tarefas. No caso o “igual” teve que 
ser avaliado por um segundo IF. Além disso, não curto muito escrever o programa como foi feito acima, 
mas isso é uma questão pessoal. Por uma questão de estética eu prefiro organizar assim: 
  
                ‘// Exemplo 2 modificado 
                DIM numero AS INTEGER 
  
                Input “Digite um número”, numero 
                IF numero <10 THEN 

 PRINT “o número digitado é menor que 10” 
       ELSE 

 PRINT “o número digitado é maior do que 10” 
                ENDIF 
                IF numero = 10 THEN PRINT “o número digitado é igual a 10” 
                END 
  
 (mas fique a vontade para orgazinar seus códigos da maneira que desejar): 
  
 IF / THEN / ELSEIF   ::  Aqui temos uma nova implementação para o uso do IF. Veja o exemplo 3 
discutido acima com este algoritmo. 
Ex: 
                DIM numero AS STRING 
                INPUT “digite um número”, numero 
                 
                IF numero < 0 THEN 
                               PRINT “o número é menor que zero” 
                  ELSEIF numero = 0 THEN 
                               PRINT “o número é zero!” 
                           ELSE 
                               PRINT “o número é maior que zero” 
                ENDIF 
                END 
  
  
Observação: Veja que foi possível implementar as três escolhas utilizando a sequência lógica IF / THEN 
/ ELSEIF. No entanto, veremos mais adiante que ainda tem uma maneira de fazer isso de um modo muito 
mais elegante, principalmente se o número de escolhas for muito grande, como num menu de opções, por 
exemplo. 
  
                 Agora, vamos supor que você criou um menu de um jogo na qual é possível selecionar várias 
opções em que, em cada opção, o programa deve realizar uma determinada tarefa. Já pensou ter que 
escrever 50 IFs!!! Neste caso apelamos para um comando de “decisão / escolha” mais simples. Veja: 
  
SELECT CASE  ::  É uma poderosa ferramenta de decisão. O SELECT CASE “seleciona” a variável e 
cada CASE avalia as condições e executa as tarefas necessárias. Difícil explicar, observe a sintaxe abaixo: 
                 SELECT CASE  variável 
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                               CASE opção [opção1, opção2, etc...] 
                               CASE IS expressão 
                               CASE ELSE 
                END SELECT 
  
                Parece difícil, mas não é. Vamos aos exemplos: 
Ex1: 
                DIM numero AS INTEGER 
                INPUT “Digite um número: “, numero 
                 
                SELECT CASE numero 
                               CASE 1, 2, 3 
                                               PRINT “Você digitou um numero compreendido entre 0 e 4” 
                               CASE IS > 3 
                                               PRINT “Você digitou um número maior que 3” 
                               CASE ELSE  
                                               PRINT “Seu número é menor que 1” 
                END SELECT 
  
 
Ex2: 
                DIM menu AS INTEGER 
  
                PRINT “<< 1 >>  Iniciar jogo” 
                PRINT “<< 2 >> Carregar jogo” 
                PRINT “<< 3 >> Opções” 
  
                INPUT menu 
  
                SELECT CASE menu 
                               CASE 1 
                                               Rem  //... instruções aqui! 
                               CASE 2 
                                               Rem // ... instruções aqui! 
                               CASE 3 
                                               Rem // ... instruções aqui! 
                               CASE ELSE 
                                               PRINT “Entre com uma opção válida, por favor!” 
                END SELECT 
  
                Os IFs e o SELECT CASE acabam funcionando como comandos de desvio. Existe um 
comando de desvio no Qbasic que não está vinculado a tomada de decisão, como os IFs. Pensei muito 
antes de colocar este comando aqui, pois todo o programador deve evitar usá-lo a não ser que seja 
realmente necessário (em último caso mesmo!), pois ele torna a programação menos estruturada e 
atraente. Mas como ele faz parte do corpo do compilador, então resolvi colocar ele no tutorial também. 
  
GOTO   ::  É o mesmo que GO TO, ou, em português, VAI PARA. Quando o programa encontra um 
GOTO ele automaticamente é desviado para o rótulo a qual o comando faz referência e então começa a 
executar todos os comandos após este rótulo. Um rótulo (ou label, como chamamos) pode ser uma 
palavra ou número seguido de dois pontos (:). 
                Sintaxe: 
                               Label: 
                                               ... 
                                               ... 
                               GOTO Label 
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Observação: Novamente deixo bem claro que não é interessante utilizar o GOTO. As vezes acreditamos 
não ter saída para implementar nosso código e que precisamos dele em determinado momento, mas 
sempre há uma saída. Já estraguei programas meus utilizando GOTO. Utilizá-lo uma vez, talvez duas, 
ainda pode ser tolerado, mas o “vício” do uso do GOTO pode levar a resultados catastróficos e um código 
“embolado” e difícil de depurar. Fica registrado aqui a dica! 
                 Um dos primeiros comandos a ser explorados no Qbasic foi o PRINT e o INPUT. Isto é 
natural, já que o PRINT imprime algo no video e o INPUT solicita entradas via teclado, ou seja, as duas 
coisas mais básicas que se pode fazer em termos de programação. Agora, existem algumas “variações” 
destes comandos no QB que facilitam algumas vezes. Segue algumas abaixo: 
   
PRINT SPC(n)   ::   Exibe n caracteres em branco. O número n deve ser um inteiro entre 0 e 255. 
Ex: 
                DIM n AS INTEGER 
                 COLOR 15,1: CLS 
                LOCATE 20,1: COLOR 4,1: PRINT SPC(30) 
                END 
   
PRINT USING   ::   Este print é muito útil pois especifica a formatação com o qual os dados 
subsequentes serão exibidos no video. 
Ex: 
                Usos do PRINT USING: 
                               - PRINT USING “!”;    

  ::  Irá exibir sempre o primeiro caractere da string. Não funciona para dados numéricos, 
somente para string! 

 
                                 Ex: 
                                               DIM p AS STRING 
                                               p = “ACLIVE” 
                                               PRINT USING “!”; p                          : ‘// … a saída no video será A. 
  
                               - PRINT USING “\   ...espaços... \”;    

 :: Exibe tantos caracteres da string quantos forem requisitados no formato. As barras 
reversas que delimitam o formato são consideradas na contagem do número de caracteres. 
No exemplo abaixo temos 2 espaços em branco mais duas barras reversas ( \ ), uma no 
início e outra no final, o que resulta em 4 caracteres da string que serão exibidos, no caso, 
ACLI. 
Ex: 
              DIM p AS STRING 
              P = “ACLIVE” 
              PRINT USING “\  \”; p 
  
- PRINT USING “&”; 
::  Exibe a string por inteiro, sem nenhuma modificação. Nada de diferente do PRINT 
usual. 
  
- PRINT USING “###.##”; 
:: Este é utilidado para variáveis numéricas. Exibe o conteúdo com tantos dígitos inteiros 
(os # antes do ponto) e tantos dígitos na parte decimal (os # depois do ponto). Devemos 
lembrar que a separação entre inteiro e fracionário é feito pelo ponto (.) e não virgula (,), 
como é utilizado no Brasil. Lembre-se, o QB é americano! Se o formato for maior que o 
número a ser exibido, as posições a esquerda que não forem utilizadas serão preenchidas 
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com espaços em brancos e as da direito com zeros. Se o número a ser exibido for maior do 
que o formato mencionado, então será exibido o número precedido de % indicando que o 
número ultrapassou o limite designado. Isto chama-se OVERFLOW. 
Exs: 
              PRINT USING “####.##”; numero 
              PRINT USING “+#.##”; numero                      :’ // Exibe o número com sinal.  
              PRINT USING “$$##.##”; 45.6                         :’ // Exibe o valor como $45.60. Dois sinais 
$ provoca a exibição de um $. 
  

 LINE INPUT   ::   Este comando é muito útil pois permite a entrada de uma linha inteira de dados 
incluindo caracteres que não são permitidos em entradas com INPUT como aspas ou virgulas. 
Ex: 
                DIM frase AS STRING 
                PRINT “Digite seu texto” 
                LINE INPUT frase                               :’ // ao digitar, explore bem os sinais... (virgula, ponto e virgula, 
aspas, números, etc...) 
                SLEEP 
                LOCATE 4,1: PRINT frase 
   
Observação: Caso queira montar seu próprio editor de textos utilizando o QB, provavelmente você irá 
utilizar este comando. Já pensou, um editor de texto personalizado!!! Outro tipo de programa em que 
provavelmente irá utilizar este comando são os de “chat com robô”. Você digita algo, sua frase passa por 
um analisador lexico e a máquina responde de modo coveniente, simulando uma outra pessoa, ou seja, 
uma IA (inteligência artificial). 
                                
INKEY$  ::   Este comando resgata uma tecla pressionada. A diferença entre o INKEY$ e o INPUT$(1) é 
que o input aguarda a teclar ser pressionada e o inkey não. O programa passa pelo inkey, se você tiver 
pressionado algo, o inkey “pesca” o tecla caso contrário retorna “nada” (“”). 
Ex: 
                IF INKEY$=”a” THEN GOSUB Menu_Principal 
   
                Ufa!... com estes comandos dá pra brincar e muito! 
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EXERCÍCIOS: 
 1] Crie um programa que exibe quantos minutos se passaram desde a 0 (zero) horas, ou seja, meia noite! 
  
2] Crie um programa de conversão de unidades de comprimento (quilômetro – km, hectômetro – hm, 
decâmetro – dam, metro-m, decímetro – dm, centímetro – cm e milímetro – mm). Implemente um Menu 
onde o usuário pode escolher que tipo de conversão deseja fazer. Seja criativo, elabore uma interface 
bacana utilizando LOCATEs e COLOR. Crie rotinas de acesso as funções de conversão utilizando Ifs ou 
SELECT CASE e implemente uma rotina de saida. 
  
3] Construa um jogo da velha! Seja criativo... [Dica: faça um jogo para dois jogadores “humanos”, sendo 
que um joga utilizando uma parte do teclado e o outro utilizando uma outra parte]. Tente implementar 
uma saída gráfica com os conhecimentos adquiridos até aqui! Crie uma rotina em que o micro imprime a 
mensagem “Deu velha!” ou “O jogador TAL venceu”. Para isso, voce deverá criar uma entrada de 
“nomes” via teclado. 
  
4] Construa um “editor de frases”, ou seja, você digita uma frase e após dar enter, ele limpa o vídeo e 
exibe a frase que digitou centralizada no vídeo e em cores. 
  
5] Construa um jogo estilo “forca”. Você digita a palavra e em seguida o usuário (que não viu a palavra 
que você digitou) senta no micro e tenta advinhar a palavra. Implemente uma visualização gráfica dos 
traços ou caixas correspondendo ao número de letras que a palavra contém. Quando a pessoa digitar algo, 
se acertar, a letra aparece no local correspondente e também em um loca de “letras já usadas”. Se errar, o 
micro exibe mensagens do tipo “perdeu um braço, falta tantas ... chances”. Seja criativo!!! [Dica: use 
INKEY$] 
  
6] Faça um programa que “justifique” o texto digitado, com é feito no Word! [Este é mais difícil, mas 
lembre-se dos comandos de controle de texto aprendidos na parte 2] 
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