
Expressoes Regulares em JavaScript�                          Tutorial Express es Regulares JavaScript

declaracao literal -> var expressao = /padrao/

declaracao dinamica -> var expressao = new RegExp("padrao");

var texto = /java/i; procura por "java e "i" nao faz destincao entre maiusculas e 
minusculas

 

if(frase.search(texto) == -1) -> metodo search retorna o indice da primeira ocorrencia.

Se ela nao for encontrada, o metodo retornara -1.

 

var texto = /Java/g; -> procura "Java" globalmente nao so na primeira ocorrencia

frase = frase.replace(texto, "JavaScript"); // troca o texto

 

 

\d = numeros 0 a 9 equivale a [0-9]

\D = nao numero equivale a [^0-9]

\s = espaco equivale a [\t\r\n\v\f]

\S = nao espaco equivale a [^\t\r\n\v\f]

\w = alfanumerico equivale a [a-zA-Z0-9_]

\W = nao seja alganumerico equivale a [^a-zA-Z0-9_]
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\n = Encontra um caractere de quebra de linha.

\r = Encontra um caractere de retorno de carro.��\t = Encontra um caractere de tabula o horizontal.��\v = Encontra um caractere de tabula o vertical.

\xxx = Encontra o caractere ASCII expresso pelo valor octal xxx.

ex.: \50 encontra o caractere de abertura de parenteses "("

 

\xdd = Encontra o caractere ASCII expresso pelo valor hexadecimal dd.

ex: \x28 encontra o caractere de abertura de parenteses "("

 

\uxxxx = Encontra o caractere ASCII expresso pelo valor UNICODE xxxx.

ex.: \u00A3 encontra

 

 �^ = Encontra somente no in cio da string /^The/ encontra "The" in "The night"mas nao 

encontra em "In The Night"

$ = Encontra somente no final da string. /and$/ encontra "and" em "Land" mas nao encontra 

em "landing"
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\b = Encontra nos extremos de uma palavra (os caracteres de teste devem existir no inicio 

ou fim de uma palavra pertencente a string). /ly\b/ encontra "ly" em "This is really 

cool."

\B = Encontra no meio de uma palavra da string, ou seja, o inverso de \b. /\Bor/ encontra 

"or" em "normal" mas nao encontra em "origami."

 

 

var pesquisa = /^http:\/\//; padrao que procura "http://"

if(url.match(pesquisa)) -> encontra exatamente o padrao

 

var pesquisa = /.br$/ -> procura por string que terminam com ".br"

 

 

/[az]/ = encontra somente os caracteres "a" OU "z"

/[^az]/ = encontra caracteres que nao sejam nem "a" nem "z"

/[a-z]/ = encontra qualquer letra do alfabeto

/[0-9]/ = encontra qualquer digito de 0 a 9.

 

. = qualquer caracter exceto quebra de linha
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{x} = Encontra exatamente x ocorrencias de um padrao. /\d{5}/ encontra 5 digitos.

{x,} = Encontra x ou mais ocorrencias de um padrao. /\s{2,}/ encontra no minimo 2 �caracteres de espa o.

{x,y} = Encontra de x ate y ocorrencias de um padrao. /\d{2,4}/ encontra no minimo 2 mas 

nao mais que 4 digitos.

? = Encontra zero ou uma ocorrencia. Equivale a {0,1}. /a\s?b/ encontra "ab" ou "a b".

* = Encontra zero ou mais ocorrencias. Equivale a {0,}. /we*/ encontra "w" em  "why" e 

"wee" em "between", mas nao encontra em "bad".

+ = Encontra uma ou mais ocorrencias. Equivale a {1,}. /fe+d/ encontra tanto "fed" quanto 

"feed"

 

 

 

// expresao para CEP

var pesquisa = /^\d{2}.\d{3}-\d{3}$/;

var CEP = 43.653-938?;
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if(CEP.match(pesquisa))

 alert(Este CEP é valido);

 

//espresao para CPF

var pesquisa = /^\d{3}.?\d{3}.?\d{3}-?\d{2}$/;

var CPF = 334.355.243-32;

 

// endereco de email

var padrao = /^[a-zA-Z0-9._-]+@([a-zA-Z0-9.-]+\.)+[a-zA-Z0-9.-]{2,}$/;

 

 

(  )       /(abc)+(def)/ encontra uma ou mais ocorrencias de "abc" seguida(s) por uma 

ocorrencia de "def".

 

|         /(ab)|(cd)|(ef)/ encontra "ab" ou "cd" ou "ef".

Page 5


