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1. Introdução 

O framework .Net é uma iniciativa da Microsoft visando a disponibilizar uma plataforma única de 

desenvolvimento, engenharia e uso de software tanto para Web como para Desktop e também para 

dispositivos móveis com uma versão compacta do mesmo. Sua principal característica é a 

independência de linguagem de programação, ou seja, basta usar alguma linguagem compatível com o 

framework, podendo assim o desenvolvedor programar para o framework e não mais para um sistema 

ou dispositivo especifico, aumentando ainda mais a portabilidade dos programas. Surge então um novo 

paradigma de desenvolvimento que pode mudar o modo como os códigos são escritos e executados. 

 

2. Principais características, restrições e capacidades  

O framework é divido em três partes: a Common Language Runtime (CLR), ASP.NET e as classes do 

Framework onde são armazenadas todas as funcionalidades da plataforma. Em outras palavras ela é 

uma API unificada, flexível e com interoperabilidade. Abaixo segue essas e outras características.  

• Interoperabilidade - Objetos globais criados em diferentes linguagens de programação podem 

interagir entre si;  

• Common Language Runtime(CLR) - Todo código gerado é gerenciado pelo CLR garantindo 

assim os padrões da plataforma visando um melhor aproveitamento de memória, tratamento de 

exceções, segurança e versionamento;  

• Independência de Linguagem - Pode ser usada qualquer linguagem de programação compatível 

com o framework ;  

• Segurança - O framework oferece um modelo de segurança para todas as aplicações;  

• Portabilidade - Todo código feito para esse framework pode ser executado em qualquer sistema 

que tenha o framework instalado;  

Todo código desenvolvido para essa plataforma primeiramente, quando compilado, gera um código em 

linguagem intermediaria chamada MSIL (Microsoft Intermediate Language) que possui como 
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característica principal a capacidade de ser feita uma engenharia reversa desse código e recuperando 

assim o código original. Isso não é muito interessante para empresas que vendem software, porém 

existem ferramentas que dificultam essa recuperação. Quando o programa for executado, o código 

intermediário gerado pela compilação será interpretado pelo framework, desta vez seguindo as 

especificações da arquitetura onde esta sendo executada. Essa técnica se baseia na utilizada para o 

JAVA.  

3. Licença  

O Microsoft .NET Framework, que hoje se encontra na versão 3.5, está sob a licença MS-RL (Licença 

Recíproca da Microsoft) que permite ao usuário apenas a leitura do código fonte das definições de 

classes, ou seja, está inserido no padrão opensource aprovado pela OSI (Open Source Iniciative). A 

licença dar direitos apenas de leitura com a finalidade do usuário entender como funciona as definições. 

Caso o desenvolvedor deseje redistribuir qualquer parte do código, deve este citar todas as patentes, 

copyrigths e trademarks relacionados ao mesmo. 

4. Sistemas e plataformas suportadas  

O .NET Framework 3.5 pode ser instalado em sistemas que obedecem as especificações:  

Scenario  Target platforms  

32-bit based 

systems  

Windows XP Professional with SP2  

Windows XP Home Edition with SP2  

Windows XP Media Center Edition 2002 with SP2  

Windows XP Media Center Edition 2004 with SP2  

Windows XP Media Center Edition 2005  
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Windows XP Professional Reduced Media Edition with SP2  

Windows XP Home Reduced Media Edition with SP2  

Windows XP Tablet PC Edition with SP2  

Windows XP Starter Edition  

Windows Server 2003 Standard Edition with SP1  

Windows Server 2003 Enterprise Edition with SP1  

Windows Server 2003 Datacenter Edition with SP1  

Windows Server 2003 Web Edition with SP1  

Windows Small Business Server 2003 Standard Edition with SP1  

Windows Small Business Server 2003 Premium Edition with SP1  

Windows Server 2003 R2 Standard Edition  

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition  

Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition  

Windows Vista Starter  

Windows Vista Home Basic  

Windows Vista Home Premium  

Windows Vista Ultimate  

Windows Vista Business  
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Windows Server 2008 Standard 32-Bit  

Windows Server 2008 Enterprise 32-Bit  

Windows Server 2008 Datacenter 32-Bit  

x64-bit based 

systems  

Windows XP Professional x64 Edition  

Windows Server 2003 Standard x64 Edition  

Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition  

Windows Server 2003 Datacenter x64 Edition  

Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition  

Windows Server 2003 R2 Enterprise x64 Edition  

Windows Server 2003 R2 Datacenter x64 Edition  

Windows Vista Home Premium x64 Edition  

Windows Vista Ultimate x64 Edition  

Windows Vista Business x64 Edition  

Windows Server 2008 Standard x64 Edition  

Windows Server 2008 Enterprise x64 Edition  

Windows Server 2008 Datacenter x64 Edition  

Itanium-based 
Windows Server 2008 Enterprise for Itanium-based Systems  
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systems  

.NET Compact 

Framework  

Microsoft Windows Mobile™ for Pocket PC  

Windows Mobile for Smartphone  

Microsoft Windows CE  

Tabela 1: Sistemas operacionais que suportam o .Net Framework 3.5  

4.1.Sistemas operacionais que não suportam o .NET Framework 3.5 

Scenario  Operating system  

All platforms  

Microsoft Windows 95  

Microsoft Windows 98  

Microsoft Windows Millennium Edition  

Microsoft Windows NT Server  

Windows NT Workstation  

Windows NT Server Enterprise Edition  

Microsoft Windows 2000 Professional  

Windows 2000 Server  

Windows 2000 Advanced Server  

Windows 2000 Datacenter Server  
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Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems  

Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-based Systems  

Tabela 2: Sistemas operacionais que não suportam o .Net Framework 3.5  

4.2.Requisitos mínimos de software e hardware 

4.2.1. Software mínimo 

• Microsoft Internet Explorer 6.0 with Service Pack 1.  

• Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8 for data access applications.  

• Windows Installer version 3.0.  

4.2.2. Processador 

Mínimo: 400 megahertz (MHz). Recomendado: 1 gigahertz (GHz)  

4.2.3. Memória 

Mínimo: 96 megabytes (MB). Recomendado: 256 (MB)  

4.2.4. Espaço em disco 

Scenario  Minimum  

32-bit  280 MB  

64-bit  610 MB  

 



11 

Informações retiradas de http://msdn.microsoft.com/en-gb/library/bb882520.aspx  

 

 

 

 5  Linguagem C#  

 5.1  A linguagem  

Uma das partes importantes da estratégia de software da Microsoft tanto para o uso interno quanto 

para o uso externo é a plataforma .Net. Esta plataforma contém várias linguagens de programação tais 

como VB.Net e C++, mas é a C# considerada a principal linguagem da plataforma. A linguagem C# 

surgiu quando no desenvolvimento da plataforma .Net foi necessário o uso de uma linguagem que 

desse o suporte para criação das bibliotecas de classes. Para esse suporte inicialmente foi utilizado um 

compilador/linguagem chamado Simple Managed C (SMC), mas em 1999 a Microsoft designou uma 

equipe para desenvolver uma linguagem para dar o suporte a plataforma. Essa equipe de 

desenvolvimento era formada por vários programadores, entre eles estava Anders Hejlsberg, 

atualmente um distinto engenheiro da Microsoft que possui em seu currículo grandes criações como o 

Turbo Pascal e o Delphi, que é considerado um dos principais criadores da linguagem C# que a 

principio foi chamada de Cool e que só em 2000 na apresentação da plataforma .Net na Professional 

Developers Conference (PDC) passou a ser denominada C#.  

A linguagem C# sofreu influência de outras linguagens tais como Java e C++, ela é uma linguagem 

interpretada e foi desenvolvida originalmente para rodar na plataforma .Net, mas após o processo de 

normalização submetido pela Microsoft que tornou-se possível rodar em outras plataformas. Para 

desenvolver programas em C# é necessário apenas de um compilador da linguagem, atualmente os 

mais conhecidos são os da plataforma Microsoft .Net e do Mono que oferecem classes e funções de 

execução que facilitam a programação.  

 5.1.1  Características  



12 

C# é uma linguagem de programação orientada a objetos, estruturada e imperativa. Pode ser utilizada 

tanto em aplicativos Web com Desktop. Possui uma tipagem forte onde cada variável ou constante 

declarada possui um tipo e isso faz com que só seja possível utilizar operações permitidas para aquele 

tipo gerando erro caso não sejam permitidas, como por exemplo se declarar uma variável do tipo int  

não é possível atribuir a ela operações do tipo string, além disso a tipagem também é dinâmica, o que 

permite uma certa liberdade na declaração das variáveis, ou seja, na declaração de uma variável deve-

se especificar o tipo dela ou então pode ser utilizada a palavra-chave var para permitir que o 

compilador determine o tipo.  

 

 5.1.2  Tipos básicos  

A tabela abaixo mostra os tipos básicos do C# e a sua declaração:  

Tipo  Descrição  Declaração  

bool  tipo boleano que pode assumiu true ou false  bool flag1 = true;  

byte  inteiro sem sinal de 8-bit  byte valor = 8;  

char  tipo caracter  char letra = 'a';  

decimal  decimal com 28 digitos significativos  decimal valor = 1.15M;  

double  ponto flutuante com dupla precisão  double valor = 1.55;  

float  ponto flutuante com precisão simples  float valor = 1.33F;  

int   inteiro com sinal de 32-bit  int valor = 1;  

long  inteiro com sinal de 64-bit  long valor = 10;  



13 

object  tipo objeto  object obj = null;  

sbyte  inteiro com sinal de 8-bit  sbyte valor = 6;  

short  inteiro com sinal de 16-bit  short valor = 8;  

string  sequência de caracteres  string s = "palavra";  

uint   inteiro sem sinal de 32-bit  uint valor = 2;  

ulong  inteiro sem sinal de 64-bit  ulong valor = 50U;  

ushort  inteiro sem sinal de 16-bit  ushort valor = 15;  

 

 5.1.3  Tipos personalizados  

Além dos tipos básicos, o C# possuiu também tipos personalizados tais como arrays, structs, classes e 

interfaces.  

As classes e os structs são estruturas de dados que contém um conjunto de dados e comportamentos. A 

grande diferença entre as duas é que  

os structs geralmente são estruturas de dados pequenas, cujos dados não se destinam a serem 

modificados depois que a estrutura é criada, já as classe são estruturas mais complexas cujos dados se 

destinam a serem modificados depois que são criadas.  

//Exemplo de classes  

public class Exemplo {  

 public int var1;  

 public void Exemplo() {  

 var1 = 0;  

 }   

}   
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Os arrays são estruturas de dados que contém diversas variáveis do mesmo tipo.  

//Declaração de um array  

int[] lista = new int[10];  

 

As interfaces descrevem um grupo de funcionalidades que podem pertencer a qualquer classe ou 

struct. Podem consistir em métodos, propriedades, eventos, indexadores, ou qualquer combinação 

destes quatro tipos membro.  

//Uso de interfaces  

interface IFrame {  

 return-type metodoFrame();  

}  

 

 5.1.4  Estruturas condicionais e de repetição  

As estruturas condicionais e de repetição são muito utilizadas em diversas linguagens de programação. 

Elas são importantes, pois ajudam na criação dos programas facilitando a resolução de determinadas 

situações e problemas. Uma das estruturas condicionais mais comuns é if.. else, ela verifica uma 

condição, se esta for verdadeira o bloco de código dentro do if  será executada, caso contrário será 

executado o bloco do else.  

//Exemplo de utilização do if.. else  

if ( 1 > 0 ) {  

 Console.WriteLine("Verdade");  

else  

 Console.WriteLine("Mentira");  

}  

 

Outra estrutura condicional é o switch, essa estrutura recebe uma variável como parâmetro e de 

acordo com o valor armazenado nesta determina o bloco a ser executado. As palavras-chave case e 

break são usadas nessa estrutura.  

//Exemplo de utilização do switch  
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switch ( variavel ) {  

 case 1: Console.WriteLine("Essa instrução será executada se     "variavel" for igual a 1");  

 break;  

 case 2: Console.WriteLine("Essa instrução será executada se     "variavel" for igual a 2");  

 break;  

 default:Console.WriteLine("Essa instrução será executada se nenhum    dos casos anteriores foi 

executado");  

 break;  

}  

 

Já as estruturas de repetição do C# são as seguintes:  

for   

É uma estrutura de repetição que trabalha com a inicialização de uma variável, um incremento e uma 

determinada condição, executando um bloco de código até que seja satisfeita a condição.  

//Uso do for  

for ( int i = 0; i < 100; i++) {  

 Console.WriteLine(i);  

}  

 

Este exemplo imprime na tela o valor da variável i que é inicializada com o valor 0 e incrementada de 

1 em cada 'loop' até que o seu valor seja igual a 100.  

while  

Esta é uma estrutura bem mais simples, ela contém apenas uma condição e o bloco de códico que será 

executado enquanto a condição for verdadeira.  

//Uso do while  

int i = 0;  

while ( i < 5 ) {  

 Console.WriteLine(i);  

 i++;  

}  
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Este exemplo imprime o valor de i enquanto seu valor for menor que 10.  

do.. while  

É uma estrutura semelhante ao while, a diferença é que em alguns casos a instrução dentro do while 

não seria executada caso a sua condição fosse falsa na sua primeira execução, no caso do exemplo 

anterior se i=5, ja o do.. while nos da a certeza de que o código será executado ao menos uma vez pois 

este faz a verificação da condição no final da instrução.  

//Uso do do.. while  

int i = 5;  

do {  

Console.WriteLine(i);  

i++;  

}while ( i < 5 );  

 

Neste caso a instrução dentro do 'loop' será executada pelo menos uma vez diferentemente do que 

aconteceria com a instrução while.  

foreach  

Esta estrutura é utilizada com listas. Ela percorre uma lista e para cada elemento da lista é executada 

uma instrução determinada pelo bloco de códico dentro da estrutura.  

//Uso do foreach  

string[] lista = { "nome1", "nome2", "nome3" };  

foreach ( string nome in lista ) {  

 Console.WriteLine( nome );  

}  

 

Neste exemplo cada nome da lista será impresso na tela.  
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 5.1.4.1  Funções e Objetos 

A definição de funções é muito importante em qualquer linguagem de programação. São através delas 

que são implementadas as funcionalidades de um programa. Além das funções, existem os objetos que 

também são de grande importância na programação, já que C# é uma linguagem orientada a objetos. 

//Declaração de funções 

<atributo> <retorno> <nome da função> (parametro:<tipo>) { 

//instruções da função 

} 

Ex: 

public int Teste (valor:int) { 

return valor*2; 

} 

 

//Declaração de objetos 

<classe> <nome> = new <construtor>; 

 

Ex: 

Media obj = new Media(); 

 5.1.5  Exceções  

O C# possui um mecanismo de manipulação de exceção que ajuda os programadores a tratar erros 

inesperados que podem ocorrer durante a execução de um programa. A manipulação dessas exceções 

pode ser feita através das palavras-chave try, catch e finally, neste caso é possível definir a melhor 

forma para contornar o erro surgido de acordo com o que o programador desejar. Na instrução try é 

inserido o bloco de código a ser executado caso não ocorra exceção, no catch o bloco que será 

executado caso ocorra uma exceção e no finally o bloco que será executado independentemente da 

ocorrência de uma exceção. Outra forma de manipulação é através da criação de exceções através da 

palavra-chave throw que permite criar um exceção do tipo especificado pelo programador.  

//Uso do try, catch, finally e throw  

try {  
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 Console.WriteLine("Instruções a serem executadas se não ocorrer nenhuma          exceção");  

}  

catch (Exception erro) {  

 throw new Exception(erro.ToString());  

}  

finally {  

 Console.WriteLine("Aqui terá as instruções a serem executadas independentemente da ocorrência de exceção");  

}  

 5.1.6  Comentários  

Assim como em muitas das linguagens de programação em C# também é possível inserir comentários 

nos códigos. Os comentários são importantes pois ajudam a tornar o código mais fácil de ser 

compreendido. Existem dois tipos de comentários:  

a)O de linha única que consiste em por duas barras "//" .  

Ex:  

//Esta função executa a soma de duas variáveis.  

int valor = 0; //declara a variável valor do tipo inteiro.  

 

b)Comentário de múltiplas linhas que consiste em por o texto a ser comentado entre os símbolos "/*" e 

"*/".  

Ex:  

/*Este é um exemplo em C# que mostra  

como fazer comentário de várias linhas*/  

 5.2  Versões  

C# atualmente está na sua versão 3.0, antes dela teve também as versões 2.0 e 1.0, abaixo é possível 

ver os aperfeiçoamentos sofridos desde a sua primeira versão.  

5.2.1. Versão 2.0 
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Nesta versão foram introduzidas varias extensões tais como, Generics, Métodos Anônimos, Iteradores, 

tipos parciais e tipos anuláveis.  

Generics: permitem que classes, estruturas, interfaces e métodos sejam parametrizados pelos tipos de 

dados que armazenam e manipulam. São úteis pois exigem menos conversões entre tipos de dados e 

reduzem a necessidade de boxes e operações em tempo de execução do tipo de controle.  

• Métodos Anônimos: permitem que blocos de código sejam escritos "in-line", onde são 

esperados valores delegate.  

• Iteradores: são métodos que realizam uma iteração personalizada sobre um array ou uma 

coleção de classes usando a palavra-chave yield. Eles tornam mais fácil especificar a forma 

como a declaração foreach vai iterar sobre os elementos de um modelo.  

• Tipos parciais: permitem que classes, estruturas, e as interfaces sejam divididos em vários 

pedaços armazenados em diferentes arquivos de origem para facilitar o desenvolvimento e a 

manutenção.  

• Tipos anuláveis: representam valores que eventualmente são desconhecidos. Um tipo anulável 

suporta todos os valores, conversões e operadores dos seus tipos subjacentes e mais um estado 

nulo adicional.  

 

5.2.2. Versão 3.0  

Esta versão além de contar com as funcionalidades existentes nas versões anteriores, introduz várias 

outras extensões para apoiar a criação e utilização de ordem superior, bibliotecas de classes estilo 

funcional. As extensões permitem a construção de APIs que têm igual poder expressivo das 

linguagens de consulta em domínios tais como bancos de dados relacionais e XML. As extensões 

incluem:  

• Variáveis locais implícitas, as quais permitem ao tipo de variáveis locais serem inferidas a 

partir das expressões utilizadas para inicializá-las.  
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• Métodos de extensão, que fazem com que seja possível estender os tipos existentes e tipos 

construídos com métodos adicionais.  

• Expressões lambda, é uma evolução dos métodos anônimos que fornece melhorias do tipo 

inferência e conversões para ambos os tipos de delegates e de árvores de expressão.  

• Objetos inicializáveis, que facilitam a construção e inicialização de objetos.  

• Tipos anônimos, que são tipos tupla automaticamente inferidos e criados a partir de objetos 

inicializáveis.  

• Arrays do tipo implícitos, uma forma de criação e inicialização de arrays que deduz o tipo de 

elemento do array a partir de um array inicializável.  

• Expressões de consulta, que fornecem uma linguagem de sintaxe integrada para consultas que 

é semelhante a linguagens de consulta relacionais e hierárquicas como SQL e XQuery.  

• Árvores de expressão, que permitem que expressões lambda sejam representadas como dados 

(árvores de expressão) em vez de código (delegates).  

 5.3  Banco de Dados  

Assim como na grande maioria dos sistemas comerciais é imprescindível a manipulação de alguma 

base de dados na plataforma .Net. Para ajudar nessa manipulação existe o ADO .Net que é mais do 

que uma simples atualização do antigo ADO (ActiveX Data Object).  

O ADO .Net utiliza o conceito de .Net Data Providers que são uma camada intermediária para se 

conectar ao banco de dados. Existem vários providers para .NET e os mais comuns são: o SQL Server 

.NET Data Provider, o OLEDB .NET Data Provider, o ODBC .NET Data Provider e o Oracle .NET 

Data Provider.  

Em ADO .NET trabalhamos com um objeto que representa a conexão, e esse objeto depende do banco 

de dados. Se for o SQL Server 7.0 ou superior, será um objeto SqlConnection. Se for Oracle, um 

OracleConnection, e assim por diante.  
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Para criar uma conexão, precisamos de uma string que defina a conexão. A string de conexão muda 

dependendo do banco, a String para um banco access chamado Dados.mdb é 

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=Dados.mdb"; enquanto a String de conexão 

simples para um banco SQL Server que está no servidor Zeus e na Base de dados Teste e que tem 

login e senha fica "data source=Zeus;initial catalog=Teste;user 

id=\"admin\";password=\"senhaAdmin\"".  

Segue abaixo um exemplo de conexão com um banco de dados SQL com a utilização do ADO.Net:  

// Importando as classes que manipulam um banco SQL  

using System.Data.SQL Server;  

 

// Criando a conexão  

Sqlconnection conexao = new SqlConnection("DataSource=172.16.0.1;Initial       

 Catalog="BDDESENV";userid=andre;Password=123");  

 

// Criando os objetos que representam o banco  

SqlDataAdapter mdadCmd = new SqlDataAdapter();  

mdadCmd.SelectCommand = new SqlCommand();  

mdadCmd.SelectCommand.Connection = Conexao;  

DataSet dsX = new DataSet();  

 

// Trecho de codigo que insere os dados em um banco  

try {  

Conexao.Open();  

mdadCmd.SelectCommand.CommandText = STRING COM OS DADOS;  

mdadCmd.Fill(dsX,sql);  

Conexao.Close();  

}  

catch(Exception err) {  

Conexao.Dispose();  

throw new Exception(err.ToString());  

}  

 

Conexao.Dispose();  

mdadCmd.Dispose();  
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 5.4  Documentação 

Ao escrever um código em C# podemos utilizar varias tags de comentários que podem ser utilizadas 

para gerar uma documentação automática do código, as principais tags são:i 

<summary>: utilizada para inserir informações gerais sobre a classe. 

<param>: utilizada para inserir informações sobre os parâmetros dos métodos. 

<returns>: utilizada para definir o tipo de retorno do método. 

<remarks>: utilizada para adicionar um comentário adicional . 

<example>: utilizada para adicionar um exemplo de utilização. 

 

Exemplo de utilização dessas tags: 

 

/// <summary> 

/// Classe padrão do projeto 

/// </summary> 

public class ClasseTeste{} 

 

/// <summary> 

/// Consulta um cliente 

/// </summary> 

/// <param name="Nome">Nome</param> 

/// <returns>Objeto cliente</returns> 

public Cliente Consultar(string Nome){ 

return new Cliente();}} 

 

/// <summary> 

/// Classe para demonstração do 

/// retorno "Cliente" 

/// </summary> 

///<remarks>Algum comentario adicional</remarks> 

///<example>Exemplo de uso</example> 

public class Cliente 

{ } 
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 5.5  IDE's  

MonoDevelop 

Produzido pela empresa Novell. Foi desenvolvido em 2003 com o objetivo de portar o SharpDevelop 

para Mono e GTK. Está sobre a General Public Licencse (GNU) sendo integrado ao ambiente gráfico 

desktop GNOME para sistemas UNIX. Atualmente aceita as liguangens C#, Boo, Java, Nemerle, 

Visual Basic .NET e MSIL. Site http://mono-project.com. 

SharpDevelop 

Desenvolvido pela IC#CODE, está atualmente na versão 3.0. Está sob a licença LGPL. Possui um 

ambiente leve, com complementação de código e chaves inteligentes. Aceita linguagens como C#, Boo, 

HTML, ASP, ASP.NET, VBScript, VB.NET e XML. Site http://sharpdevelop.com. 

Visual Studio 

O Visual Studio (atualmente na versão 2008) é um pacote de programas da Microsoft para 

desenvolvimento de aplicações principalmente para .NET Framework, além das linguagens C++ e J#. 

Inclui também o desenvolvimento para Web utilizando a plataforma ASP.NET. Exitem algumas 

versões disponível no mercado com preços e características variadas. As versões mais simples são as 

Express Edition, que são Freewares mas também possui algumas limitações técnicas. Possui também as 

versões comerciais como a Professional Edition que custa em torno de $549. Site 

.http://store.microsoft.com/microsoft/Design-Developer-Visual-Studio/category/604. 
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 5.6  Interação com outras linguagens 

A linguagem C# pode interagir com qualquer outra linguagem da plataforma .Net. No Visual Studio é 

possível criar projetos com qualquer linguagem suportada e depois criar um arquivo dll contendo 

todos os métodos públicos do projeto. Sendo assim, basta adicionar uma referencia a essa biblioteca e 

importar usando a palavra using que será possível utilizar todos métodos disponibilizados, seja qual 

for a linguagem usada para essa biblioteca. 

 5.7  Padronização 

A linguagem C# foi submetida a uma padronização formal pela ECMA, onde foi liberada em 

dezembro de 2001 pela especificação ECMA-334 Especificação da Linguagem C#. Em 2003 se 

tornou um padrão ISO com a referencia ISO/IEC 23270.  

 

 5.8  Concursos 

O conhecimento da linguagem C# também é cobrado em alguns concursos do país, abaixo alguns 

deles: 

� Concurso público da Companhia Docas do Pará  

http://www.cespe.unb.br/concursos/_ANTIGOS/2004/DOCAS2004/Arquivos/ED_2004_DOCAS_1_

ABT.PDF  

� Concurso público da Gasmig  

http://www.concursosolucao.com.br/editais/CASMIG_52_MG.pdf  

� Concurso público Cesan  

http://ondequando.com/event/41677/Concurso-P%FAblico-(Es)-:-Cesan---Companhia-Esp%EDrito-

Santense-de-Saneamento  
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