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capítulo 1
Noções básicas de jQuery 

Cody Lindley

1.0 Introdução
Uma vez que você está diante de um livro cookbook (de receitas) sobre jQuery, os 
autores desta obra, em sua maioria, presumem que você tem uma vaga ideia sobre 
o que exatamente é a jQuery e o que ela faz. Para falar a verdade, livros cookbook 
em geral, normalmente são escritos para um público que procura reforçar uma base 
de conhecimento já estabelecida. Assim, o formato de receita-solução-discussão é 
utilizado para que você rapidamente encontre soluções a problemas comuns. No 
entanto, se você é novato em jQuery, não jogue este livro contra a parede, tampouco 
o maldiga. Dedicamos este capítulo a você.

Se estiver precisando de uma revisão ou começando este livro de receitas com pouco 
ou nenhum conhecimento funcional da jQuery, este primeiro capítulo (os outros 
presumem que você saiba o básico) vai ajudá-lo a compreender os fundamentos da 
jQuery. Agora, se por outro lado você não tem absolutamente nenhum conhecimento 
de JavaScript e DOM, pode ser interessante dar um passo atrás e questionar se abor-
dar a jQuery sem uma compreensão básica da linguagem JavaScript e de sua relação 
com o DOM é plausível. Minha recomendação seria estudar o fundamental sobre 
o DOM e sobre JavaScript antes de se aproximar da jQuery. Recomendo JavaScript: 
The Definitive Guide (http://oreilly.com/catalog/9780596000486), de David Flanagan 
(O’Reilly), como uma prévia, mas não deixe minha humilde opinião impedi-lo de 
aprender jQuery antes de aprender sobre o DOM e JavaScript. Muitos têm alcançado 
um conhecimento prático dessas tecnologias por meio da jQuery. E, embora não seja 
ideal, honestamente falando, isso ainda pode ser feito.

Dito isso, veremos a definição formal da jQuery em uma breve descrição de sua 
funcionalidade:

jQuery é uma biblioteca JavaScript de código aberto que simplifica as intera-
ções entre um documento HTML, ou, mais precisamente, o Document Object 
Model (também conhecido como DOM), e o JavaScript.
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Simplificando, e para os hackers JavaScript da velha-guarda, a jQuery torna o HTML 
dinâmico (DHTML) incrivelmente fácil. Mais especificamente, ele simplifica a mani-
pulação e o percurso no documento HTML, o tratamento de eventos do navegador, 
as animações do DOM, as interações com Ajax e o desenvolvimento de JavaScript 
para múltiplos navegadores. 

Depois dessa explicação formal, exploraremos os porquês de você optar pela jQuery.

Por que jQuery?
Pode parecer um pouco tolo falar sobre os méritos da jQuery, uma vez que, se você 
está lendo este livro, provavelmente já os conhece.

Ainda assim, mesmo que possa parecer repetitivo, faremos uma prévia acerca dos 
motivos pelos quais um desenvolvedor deve optar pela jQuery, com o intuito de 
promover seu conhecimento básico da jQuery, primeiramente explicando o “porquê” 
e, após, analisando o “como”.

Na defesa da jQuery, não vou compará-la aos seus concorrentes para aumentar sua 
importância. Isso porque simplesmente não acredito que ela realmente tenha um 
concorrente direto. Além disso, creio que a única biblioteca disponível atualmente 
que atende às necessidades tanto dos designers quanto dos programadores é a jQuery. 
Nesse contexto, a jQuery está em uma categoria própria.

Das notórias bibliotecas e frameworks de JavaScript no mercado, acredito que cada 
uma tenha seu próprio nicho e valor. Uma comparação ampla é bobagem, mas, ainda 
assim, é tentada o tempo todo. Até mesmo eu sou culpado desse crime. No entanto, 
após muita reflexão sobre o tópico, acredito que todas as bibliotecas JavaScript têm 
algo de bom. Todas têm valor. O que faz com que uma seja mais valiosa do que a 
outra depende mais de quem a utiliza, e de como ela é utilizada, e não do que ela 
realmente faz. Além disso, tenho observado que as microdiferenças entre bibliotecas 
JavaScript são geralmente banais, considerando-se os objetivos mais amplos do de-
senvolvimento JavaScript. Assim, sem maiores divagações filosóficas, segue uma lista 
de atributos que justifica por que você deve usar a jQuery:

• é de código aberto e o projeto está licenciado sob as licenças GNU General 
Public License (GPL) e MIT. Ela é gratuita, meu amigo, e de várias maneiras!;

• é pequena (18 KB minificado1), em formato gzip (114 KB, sem compactação);

1 N.T.: A minificação (ou também minimização), nas linguagens de programação de computadores 
e especialmente em JavaScript, é o processo de remoção de todos os caracteres desnecessários do 
código-fonte, sem alterar sua funcionalidade. Esses caracteres normalmente incluem caracteres 
de espaço em branco, de nova linha, comentários e, às vezes, delimitadores de bloco; que são 
utilizados para conferir legibilidade ao código, mas que não são necessários para sua execução.
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• é incrivelmente popular, o que significa que há uma grande comunidade de 
usuários e uma boa quantidade de colaboradores que participam como pro-
gramadores e evangelistas;

• normaliza as diferenças entre os navegadores web para que você não tenha de 
fazê-lo;

• tem intencionalmente um footprint2 leve, com uma arquitetura de plugin 
simples, mas inteligente;

• seu repositório de plugins (http://plugins.jquery.com/) é vasto e apresenta cons-
tante crescimento desde o lançamento da jQuery;

• sua API é amplamente documentada, incluindo exemplos de código inline, o que, 
no mundo das bibliotecas JavaScript, é um luxo. Podemos dizer que, durante anos, 
a presença de qualquer tipo de documentação foi considerada um luxo;

• é amigável, o que significa que fornece meios úteis para evitar conflitos com 
outras bibliotecas JavaScript;

• o apoio que tem da comunidade é realmente útil, incluindo a existência de 
várias listas de discussão, canais IRC e uma quantidade incomum e insana de 
tutoriais, artigos e posts em blogs da comunidade jQuery;

• tem desenvolvimento aberto, o que significa que qualquer um pode contribuir 
para as correções de bugs, em melhorias e ajudando a desenvolvê-la;

• seu desenvolvimento é constante e consistente, o que denota que a equipe de 
desenvolvimento não tem medo de lançar atualizações;

• sua adoção pelas grandes organizações proporcionou e continuará estimulando 
a longevidade e estabilidade (por exemplo, Microsoft, Dell, Bank of America, 
Digg, CBS, Netflix);

• está incorporando especificações da W3C antes dos navegadores, por exemplo, 
a jQuery suporta a maioria dos seletores CSS3;

• encontra-se atualmente testada e otimizada para desenvolvimento nos nave-
gadores modernos (Chrome 1, Chrome Nightly, IE 6, IE 7, IE 8, o Opera 9.6, 
Safari 3.2, o WebKit Nightly, Firefox 2, Firefox 3, Firefox Nightly);

• é absolutamente poderosa nas mãos tanto de designers quanto de programa-
dores. jQuery não discrimina;

• sua elegância, metodologia e filosofia de mudar a forma como o JavaScript é 
escrito está se tornando um padrão. Pense em quantas outras soluções em-
prestaram os padrões de seletor e de encadeamento;

2 N.T.: O termo footprint é originário do conceito biológico de Ecological Footprint (ou Pegada 
ecológica). Quando aplicado a empresas, refere-se aos recursos naturais usados por uma organi-
zação para viabilizar suas operações. (Fonte: Wikipédia)
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• sua facilidade entusiasmante é contagiosa; até mesmo os críticos parecem se 
apaixonar por aspectos da jQuery;

• sua documentação está disponível em diversas formas (por exemplo, o navega-
dor da API, aplicações para o dashboard, cheat sheets), incluindo um navegador 
offline da API (aplicação AIR);

• foi planejada para ser usada com técnicas de JavaScript não obstrutivas;

• manteve-se, primariamente, como uma biblioteca JavaScript (em oposição a um 
framework), ao mesmo tempo em que fornece um projeto-irmão para widgets 
de interface do usuário e desenvolvimento de aplicações (jQuery UI);

• sua curva de aprendizagem é acessível, pois se baseia em conceitos que a maioria 
dos desenvolvedores e designers já entende (por exemplo, CSS e HTML).

Sou da opinião de que é a combinação dos pontos positivos da jQuery, e não cada 
atributo por si só, que a coloca em uma posição destacada. O pacote completo da 
jQuery é simplesmente incomparável como uma ferramenta de JavaScript.

Filosofia jQuery 
A filosofia da jQuery é “Escreva menos, faça mais.” Essa filosofia pode ser subdividida 
em três conceitos:

• selecionar alguns elementos (por meio de seletores CSS) e fazer algo com eles 
(utilizando os métodos da jQuery);

• encadear vários métodos jQuery em apenas um conjunto de elementos;

• utilizar o encapsulador jQuery e as iterações implícitas.

Entender essas três definições detalhadamente é fundamental para escrever seu 
próprio código jQuery ou estender as receitas encontradas neste livro. Analisaremos 
cada um desses conceitos detalhadamente.

Selecionar alguns elementos e fazer algo com eles

Ou, mais especificamente, localizar um conjunto de elementos no DOM e fazer algo 
com esse conjunto. Por exemplo, examinaremos um cenário no qual você deseja 
ocultar uma <div> do usuário, carregar algum novo conteúdo de texto na <div> oculta, 
alterar um atributo da <div> selecionada, e finalmente tornar a <div> escondida visível 
novamente.

Essa última frase traduzida em código jQuery seria mais ou menos assim:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
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<head>
<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
<div>old content</div>
<script>

// ocultar todas as divs da página
jQuery('div').hide();

// atualizar o texto contido em todas as divs
jQuery('div').text('new content');

// adicionar uma classe com um valor de updatedContent a todas as divs
jQuery('div').addClass("updatedContent");

// mostrar todas as divs da página
jQuery('div').show();

</script>
</body>
</html>

Vamos observar essas quatro sentenças jQuery:

• esconder a <div> na página, isto é, escondê-la da vista do usuário;

• substituir o texto dentro da <div> oculta com algum texto novo (new content);

• atualizar a <div> com um novo atributo (class) e valor (updatedContent);

• mostrar a <div> na página de modo que seja novamente visível para o usuário.

Se o código jQuery, neste momento estiver com uma sintaxe obscura, não se preocupe. 
Abordaremos o essencial com a primeira receita deste capítulo. Novamente, o que 
você precisa para entender esse exemplo de código é o conceito de “encontrar alguns 
elementos e fazer algo com eles.” Em nosso exemplo, encontramos todos os elementos 
<div> na página HTML utilizando a função jQuery (jQuery()), em seguida, utilizando 
métodos do jQuery, fizemos algo com eles (por exemplo, hide(), text(), addClass(), show()).

Encadeamento

A jQuery é construída de forma a permitir que seus métodos possam ser encadeados. 
Por exemplo, por que não encontrar um elemento uma só vez e depois encadear as 
operações feitas nele? Nosso exemplo anterior de código demonstrou como “selecionar 
alguns elementos e fazer algo com eles”, conceito que poderia ser reescrito em uma 
única instrução JavaScript usando encadeamento.

Esse código, usando encadeamento, seria alterado desta forma:
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// ocultar todas as divs da página
jQuery('div').hide();

// atualizar o texto contido em todas as divs
jQuery('div').text('new content');

// adicionar uma classe com um valor de updatedContent a todas as divs
jQuery('div').addClass("updatedContent");

// mostrar todas as divs da página
jQuery('div').show();

para esta:

jQuery('div').hide().text('new content').addClass("updatedContent").show();

ou, com endentação e quebras de linhas, para esta:

jQuery('div')
 .hide()
 .text('new content')
 .addClass("updatedContent")
 .show();

O encadeamento simplesmente permite que você aplique uma sequência interminável 
de métodos jQuery sobre os elementos selecionados (encapsulados atualmente com 
as funcionalidades jQuery) usando a função jQuery. Nos bastidores, os elementos 
previamente selecionados, antes de um método jQuery ser aplicado, são sempre re-
tornados para que a cadeia possa continuar. Como você verá nas receitas a seguir, os 
plugins também são construídos dessa maneira (retornando elementos encapsulados), 
de modo que o uso de um plugin não quebre a corrente.

Se não estiver imediatamente óbvio com base no código em questão, o encadeamento 
também reduz a sobrecarga (overhead) de processamento, selecionando um conjunto 
de elementos DOM apenas uma vez e depois operando nele várias vezes pelos métodos 
jQuery por meio de encadeamento. Evitar percursos desnecessários pelo DOM é uma 
parte crítica das melhorias no desempenho da página. Sempre que possível, reutilize 
ou coloque em cache um conjunto de elementos DOM selecionados.

Conjunto encapsulador da jQuery

Na maioria das vezes, se a jQuery estiver envolvida, você terá um encapsulador 
(wrapper). Em outras palavras, você estará selecionando elementos DOM de uma 
página HTML, os quais serão encapsulados com a funcionalidade da jQuery. Pessoal-
mente, refiro-me a isso como um “conjunto encapsulador” ou “conjunto encapsulado”, 
porque trata-se de um conjunto de elementos encapsulado com a funcionalidade 
jQuery. Às vezes, esse conjunto encapsulador conterá um elemento DOM; outras vezes, 
vários. Há ainda casos em que o conjunto encapsulador não conterá elementos. Nessas 



jQuery Cookbook30

situações, os métodos/propriedades que a jQuery oferece, falharão silenciosamente 
se métodos forem chamados em um conjunto encapsulador vazio, o que pode ser 
útil para evitar sentenças if desnecessárias.

Agora, com base no código que utilizamos para demonstrar o conceito de como 
“Encontrar alguns elementos e fazer algo com eles”, o que você acha que aconteceria 
se acrescentássemos vários elementos <div> à página web? No exemplo seguinte, com 
o código atualizado, acrescentei mais três elementos <div> à página HTML, para um 
total de quatro elementos <div>:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<script type="text/JavaScript" 
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.0/jquery.min.js"></script> </head>
<body>
<div>old content</div>
<div>old content</div>
<div>old content</div>
<div>old content</div>
<script>
// ocultar todas as divs da página
jQuery('div').hide().text('new content').addClass("updatedContent").show();

</script>
</body>
</html>

Você até pode não ter escrito explicitamente nenhum loop programático aqui, mas 
adivinhem: a jQuery fará a varredura da página e colocará todos os elementos <div> 
no conjunto encapsulador, de modo que os métodos da jQuery, aqui utilizados, sejam 
aplicados (também conhecido como iteração implícita) em cada elemento DOM do 
conjunto. Por exemplo, o método .hide(), na verdade aplica-se a cada elemento do 
conjunto. Portanto, se você observar nosso código, verá que cada método será aplicado 
a cada elemento <div> na página. É como se você tivesse escrito um loop para invocar 
cada método jQuery em cada elemento DOM. O exemplo com código atualizado 
fará com que cada <div> da página seja escondido, preenchido com texto atualizado, 
alterado com um novo valor de classe e, em seguida, exibido novamente.

Compreender o conjunto encapsulador e seu sistema padrão de looping (também 
conhecido como iteração implícita) é fundamental para a construção de conceitos 
avançados em torno do looping. Basta compreender que um loop simples está 
ocorrendo aqui, antes de realmente fazer qualquer looping adicional (por exemplo, 
jQuery('div').each(function(){}). Outra forma de olhar para isso é pensar que cada 
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elemento do encapsulador será normalmente alterado pelo(s) método(s) jQuery(s) 
que são chamados. 

Apenas lembre-se de que há cenários, como os que você conhecerá nos próximos ca-
pítulos, nos quais apenas o primeiro elemento, e não todos os elementos do conjunto 
encapsulador, é afetado pelo método jQuery (por exemplo, attr()).

Como a API da jQuery é organizada
Não há dúvida de que, quando dei meus primeiros passos na jQuery, o principal 
motivo para selecioná-la como minha biblioteca JavaScript foi simplesmente por ela 
ter sido devidamente documentada (e pelo número enorme de plugins!). Mais tarde, 
percebi que outro fator que fortaleceu meu caso de amor com a jQuery foi o fato de 
sua API ter sido organizada em categorias lógicas. Examinando a forma como ela foi 
organizada, poderia especificar a funcionalidade de que precisava.

Antes de você realmente começar seu trabalho com a jQuery, sugiro que visite a 
documentação online (http://docs.jquery.com/Main_Page) e assimile como a API está 
organizada. Ao compreender sua organização, você navegará mais rapidamente na 
documentação até a informação exata de que precisa, o que é uma vantagem signifi-
cativa, uma vez que, na verdade, há uma série de maneiras diferentes de codificar uma 
solução jQuery. Ela é tão completa que é fácil ficar preso na implementação devido 
ao número de soluções distintas a um único problema. Reproduzi aqui como a API 
está organizada. Sugiro que você memorize seu esboço, ou, pelo menos, as categorias 
de nível superior:

• Núcleo da jQuery

– A função jQuery 

– Acessores de objeto jQuery 

– Dados

– Plugins

– Interoperabilidade

• Seletores

– Conceitos básicos

– Hierarquia

– Filtros básicos

– Filtros de conteúdo

– Filtros de visibilidade

– Filtros de atributos

– Filtros de filhos
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– Formulários

– Filtros de formulários

• Atributos

– Attr

– Class

– HTML

– Text

– Value

• Percurso

– Filtragem

– Busca

– Encadeamento

• Manipulação

– Modificação de conteúdo

– Inserção interna (inside)

– Inserção externa (outside)

– Inserção em torno (around)

– Substituição

– Remoção

– Cópia

• CSS

– CSS

– Posicionamento

– Altura e largura

• Eventos

– Carregamento da página

– Manipulação de eventos

– Eventos dinâmicos

– Auxiliares de interação

– Auxiliares de eventos

• Efeitos

– Conceitos básicos
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– Deslizamento

– Esmaecimento (fading)

– Personalizados

– Configurações

• Ajax

– Requisições AJAX 

– Eventos AJAX 

– Diversos

• Utilitários

– Detecção de características e de navegadores

– Operações com array e com objetos

– Operações de teste

– Operações de string

– URLs

Antes de avançarmos para uma série de receitas básicas da jQuery, gostaria de men-
cionar que as receitas encontradas neste capítulo evoluem progressivamente; ou seja, 
há uma formação lógica de conhecimento, conforme você avança a partir da primeira 
e em direção à última receita. Sugiro que a sua primeira leitura dessas receitas seja 
realizada na ordem de 1.1 a 1.17.

1.1 Incluindo o código da biblioteca jQuery em uma página HTML

Problema
Você quer utilizar a biblioteca JavaScript jQuery em uma página web.

Solução
Atualmente há duas soluções ideais para incorporar a biblioteca jQuery em uma 
página web:

• usar a rede de fornecimento de conteúdo (Content Delivery Network, CDN) 
hospedada no Google para incluir uma versão da jQuery (método utilizado 
neste capítulo);

• baixar sua versão da jQuery em jQuery.com e hospedá-la em seu servidor ou 
sistema de arquivos local.
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Discussão
Incluir a biblioteca JavaScript jQuery não é um processo diferente da inclusão de 
qualquer outro arquivo JavaScript externo. Você simplesmente usa o elemento HTML 
<script>, fornece um valor (URL ou o path de diretório) para seu atributo src="", e 
o arquivo externo que você está vinculando será incluído na página web. A seguir, 
temos um modelo que inclui a biblioteca jQuery, que você pode utilizar para iniciar 
qualquer projeto jQuery:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>
<script type="text/JavaScript">
 alert('jQuery ' + jQuery.fn.jquery);
</script>
</body>
</html>

Observe que estou usando – e recomendo que você também o faça para páginas 
web públicas – a versão minificada da jQuery hospedada no Google. No entanto, a 
depuração de erros de JavaScript em código minificado não é ideal. Durante o desen-
volvimento do código, ou na produção do site, pode ser melhor utilizar a versão não 
minificada do Google, com a finalidade de depurar possíveis erros de JavaScript. Para 
obter mais informações sobre como usar a versão hospedada no Google da jQuery, 
você pode visitar o site da API das bibliotecas Ajax na web: http://code.google.com/
apis/ajaxlibs/.

Também é possível, e isso não é nenhuma novidade, hospedar uma cópia do código 
jQuery consigo. Na maioria dos casos, porém, seria desnecessário fazê-lo, já que o 
Google teve a bondade de hospedá-la para você. Ao utilizar uma versão hospedada 
no Google da jQuery, você se beneficia de uma cópia estável, confiável, de alta velo-
cidade e globalmente disponível. Assim, beneficia-se de uma diminuição da latência, 
de um aumento do paralelismo e de um melhor armazenamento em cache. Isso, 
obviamente, poderia ser realizado sem o uso da solução do Google, mas seu custo 
seria provavelmente maior do que apenas alguns trocados.

Ainda, pode acontecer de você não querer usar a versão hospedada no Google da 
jQuery, mas sim uma versão personalizada, ou sua utilização pode não exigir/ter 
acesso a uma conexão de Internet ou ainda, por ser obcecado por controle e um 
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fanático por conspirações, você pode simplesmente acreditar que o Google seja um 
“Todo poderoso” e não desejar se submeter a ele. Portanto, aqueles que não precisam, 
ou simplesmente que não querem, usar uma cópia hospedada no Google do código 
jQuery, podem baixar um versão direto do site jQuery.com (http://docs.jquery.com/
Downloading_jQuery) e hospedá-la localmente no próprio servidor ou no sistema local 
de arquivos. Com base no modelo fornecido nesta receita, basta substituir o valor 
do atributo src com uma URL ou o path do diretório para a localização do arquivo 
Javascript jQuery que você baixou.

1.2 Executando código jQuery/JavaScript depois de carregar o DOM, mas antes 
do carregamento completo da página

Problema
As modernas aplicações JavaScript que utilizam metodologias não obstrutivas nor-
malmente executam código JavaScript somente depois de o DOM ser completamente 
carregado. A realidade da situação é que qualquer operação no DOM exigirá que 
ele esteja carregado antes de ser operado. Nesse caso, é necessária é uma maneira de 
determinar quando o cliente, na maioria das vezes um navegador web, carregou com-
pletamente o DOM, mas sem ter ainda carregado completamente todos os recursos, 
como imagens e arquivos SWF. Se usássemos o evento window.onload nessa situação, 
o documento inteiro, incluindo todos os recursos, deveria estar completamente 
carregado antes de o evento onload ser disparado. Isso consome tempo demais para a 
maioria dos usuários. Precisamos de um evento que nos avise quando o DOM, por 
si, estiver pronto para ser percorrido e manipulado.

Solução
A jQuery fornece o método ready(), que é um manipulador de eventos personalizado 
tipicamente vinculado ao objeto do documento do DOM. Ao método ready() é passado 
um único parâmetro, uma função que contém o código JavaScript, que deve ser exe-
cutado assim que o DOM estiver pronto para ser percorrido e manipulado. A seguir, 
temos um exemplo simples desse evento, que abre uma janela de alert() assim que o 
DOM estiver pronto, mas antes que a página esteja totalmente carregada:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>



jQuery Cookbook36

<script type="text/JavaScript">
 jQuery(document).ready(function() { // DOM não carregado, deve utilizar o evento ready
  alert(jQuery('p').text());
 });
</script>
</head>
<body>
<p>The DOM is ready!</p>
</body>
</html>

Discussão
O método de manipulação de eventos ready() é o substituto da jQuery para o uso do 
evento window.onload do JavaScript core. Pode ser utilizado quantas vezes você quiser. Ao 
utilizar esse evento personalizado, é aconselhável que ele seja incluído em suas páginas, 
após a inclusão de declarações de folhas de estilo e de includes. Fazendo isso, você 
garante que todas as propriedades do elemento estejam corretamente definidas antes 
de qualquer código jQuery ou código JavaScript ser executado pelo evento ready().

Além disso, a própria função jQuery oferece um atalho para uso do evento perso-
nalizado ready da jQuery. Com esse atalho, o seguinte exemplo de alert() pode ser 
reescrito desta forma:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/JavaScript">
 jQuery(function() {  // DOM não carregado, deve utilizar o evento ready
  alert(jQuery('p').text());
 });
</script>
</head>
<body>
<p>The DOM is ready!</p>
</body>
</html>

A utilização desse evento jQuery personalizado é necessária somente se o JavaScript 
for usado e esteja na parte superior da página e encapsulado no elemento <head>. 
Pessoalmente, apenas evito o uso do evento ready() colocando todos os códigos 
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JavaScript, inclusive os códigos inline, antes do fechamento do elemento <body>. Faço 
isso por dois motivos.

Em primeiro lugar, as técnicas modernas de otimização declaram que as páginas 
carregam mais rapidamente quando o JavaScript é carregado pelo navegador no fim 
da leitura da página. Em outras palavras, se você colocar o código JavaScript ao final 
de uma página web, o navegador carregará tudo antes que carregue o JavaScript. Isso 
é algo bom, porque a maioria dos navegadores normalmente para o processamento de 
outras iniciativas de carregamento até que o engine de JavaScript tenha compilado o 
JavaScript contido em uma página web. É uma espécie de gargalo, visto que você tem 
o JavaScript no topo de um documento de uma página web. Sei que, para algumas 
situações, é mais fácil colocar o JavaScript no elemento <head>. Porém, honestamente, 
nunca vi uma situação em que isso fosse absolutamente necessário. Todos os obstácu-
los que encontrei no meu desenvolvimento colocando o JavaScript ao final da página 
foram facilmente superados, e os ganhos de otimização valeram a pena.

Em segundo lugar, se páginas web rápidas são nosso objetivo, por que encapsular mais 
funcionalidades em torno de uma situação que pode ser melhorada simplesmente 
movendo o código para a parte inferior da página? Quando temos a escolha entre 
ter mais código ou menos código, escolho sempre menos código. Não usar o evento 
ready() resulta na utilização de menos código, especialmente porque um volume menor 
de código sempre roda mais rápido do que um volume maior.

Tendo apresentado minhas justificativas, aqui está um exemplo do nosso código de 
alert() que não utiliza o evento ready():

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<p>The DOM is ready!</p>
<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/JavaScript">
 alert(jQuery('p').text());  // vá em frente, o DOM está carregado
</script>
</body>
</html>

Reparem que coloquei todo meu JavaScript antes do elemento </body> de fechamento. 
Qualquer marcação adicional deve ser colocada acima do JavaScript no documento 
HTML.
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1.3 Selecionando elementos DOM utilizando seletores e a função jQuery 

Problema
Você precisa selecionar um único elemento DOM e/ou um conjunto de elementos 
DOM, a fim de operar no(s) elemento(s) utilizando métodos jQuery. 

Solução
A jQuery oferece duas opções quando você precisa selecionar o(s) elemento(s) do 
DOM. Ambas as opções requerem o uso da função jQuery (jQuery() ou do alias $()). 
A primeira opção, que utiliza seletores CSS e seletores customizados, é, de longe, a 
mais utilizada e a solução mais eloquente. Ao passar à função jQuery uma string 
contendo uma expressão seletora, a função percorrerá o DOM e localizará os nós do 
DOM definidos pela expressão. Como exemplo, o código a seguir selecionará todos 
os elementos <a> no documento HTML:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<a href='#'>link</a>
<a href='#'>link</a>
<a href='#'>link</a>
<a href='#'>link</a>
<a href='#'>link</a>
<a href='#'>link</a>
<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/JavaScript">
 // alerta que há 6 elementos 
 alert('Page contains ' + jQuery('a').length + ' <a> elements!');
</script>
</body>
</html>

Se fosse executar esse código HTML em um navegador web, você veria que o código exe-
cuta um alert() de navegador que nos informa que a página contém seis elementos <a>. 
Passei esse valor para o método alert() primeiramente selecionando todos os elementos 
<a>, e, em seguida, usando a propriedade length para retornar o número de elementos 
no conjunto encapsulador jQuery.
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Você deve estar ciente de que o primeiro parâmetro da função jQuery, como estamos 
usando aqui, também aceitará múltiplas expressões. Para isso, basta separar seletores 
múltiplos com uma vírgula dentro da mesma string, que é passada como primeiro 
parâmetro da função jQuery. Veja um exemplo da aparência desse processo: 

jQuery('selector1, selector2, selector3').length;

Nossa segunda opção, e a menos comum, para selecionar elementos DOM, é passar 
à função jQuery uma referência JavaScript real para o(s) elemento(s) DOM. Como 
exemplo, o código a seguir selecionará todos os elementos <a> no documento HTML. 
Observe que estou passando à função jQuery um array de elementos <a> obtidos por 
meio do método DOM getElementsByTagName. Este exemplo produz os mesmos resultados 
do nosso exemplo anterior de código:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body bgcolor="yellow"> <!-- sim, o atributo está obsoleto, isto é só um exemplo -->
<a href='#'>link</a>
<a href='#'>link</a>
<a href='#'>link</a>
<a href='#'>link</a>
<a href='#'>link</a>
<a href='#'>link</a>
<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/JavaScript">
 // alerta que há 6 elementos
 alert('Page contains ' + jQuery(document.getElementsByTagName('a')).length 
  + ' <a> Elements, And has a ' + jQuery(document.body).attr('bgcolor') + ' background');
</script>
</body>
</html>

Discussão
O trabalho pesado, pelo qual a jQuery é reconhecida, é parcialmente feito com base 
no engine de seleção Sizzle (http://sizzlejs.com/), que seleciona elemento(s) DOM de 
um documento HTML. Embora tenha a opção, e ela será uma boa opção quando 
precisar dela, passar referências do DOM à função jQuery não é o que torna a jQuery 
famosa. São as grandes e poderosas opções disponíveis com seletores que fazem dele 
algo tão diferente.
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Durante todo o resto do livro, você encontrará seletores potentes e robustos. Quando 
encontrá-los, certifique-se de compreender plenamente sua função. Esse conhecimento 
irá ajudá-lo em futuras empreitadas de codificação usando jQuery.

1.4 Selecionando elementos DOM em um contexto específico

Problema
Você precisa de uma referência a um único elemento DOM ou a um conjunto deles, no 
contexto de outro elemento DOM ou documento, a fim de operar no(s) elemento(s) 
utilizando métodos jQuery.

Solução
A função jQuery, quando passada uma expressão CSS como parâmetro, também 
aceita um segundo parâmetro que informa a ela em qual contexto deve procurar pe-
los elementos DOM com base na expressão. O segundo parâmetro, nesse caso, pode 
ser uma referência DOM, um encapsulador jQuery, ou um documento. No código 
a seguir, há 12 elementos <input>. Observe como utilizo um contexto específico, com 
base no elemento <form>, para selecionar apenas elementos <input> específicos:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>

<form>
 <input name="" type="checkbox" />
 <input name="" type="radio" />
 <input name="" type="text" />
 <input name="" type="button" />
</form>

<form>
 <input name="" type="checkbox" />
 <input name="" type="radio" />
 <input name="" type="text" />
 <input name="" type="button" />
</form>

<input name="" type="checkbox" />
<input name="" type="radio" />
<input name="" type="text" />
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<input name="" type="button" />

<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/JavaScript">

// pesquisa em todos os elementos form, usando um encapsulador como contexto, 
// alerta "8 entradas"
alert('selected ' + jQuery('input',$('form')).length + ' inputs');

// pesquisa no primeiro elemento form, usando a referência DOM como contexto, 
// alerta "4 entradas"
alert('selected' + jQuery('input',document.forms[0]).length + ' inputs');

// pesquisa dentro de body por todos os elementos input usando uma expressão,
// alerta "12 entradas"
alert('selected' + jQuery('input','body').length + ' inputs');

</script>
</body>
</html>

Discussão
Também é possível, como mencionado na solução desta receita, selecionar documentos 
como o contexto para a pesquisa. Por exemplo, é possível pesquisar dentro do contexto 
de um documento XML que é enviado de volta ao fazer uma requisição XHR (Ajax). 
Você pode encontrar mais detalhes sobre esse uso no capítulo 16.

1.5 Filtrando um conjunto encapsulador de elementos DOM 

Problema
Você tem um conjunto de elementos DOM selecionados em um conjunto encapsu-
lador jQuery, mas deseja remover elementos do conjunto que não correspondem a 
uma (ou mais de uma) nova expressão especificada, a fim de criar um novo conjunto 
de elementos sobre os quais irá operar.

Solução
O método jQuery filter(), usado em um conjunto encapsulador jQuery de elemen-
tos DOM, pode excluir os elementos que não correspondam a uma expressão(ões) 
especificada(s). Em suma, o método filter() permite que você filtre o atual conjunto de 
elementos. Essa é uma distinção importante do método find da jQuery, que reduzirá um 
conjunto encapsulado de elementos DOM, procurando (por meio de uma nova expressão 
seletora) novos elementos, incluindo elementos-filho do atual conjunto encapsulado.
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Para entender o método filter(), examinaremos o seguinte código:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<a href="#" class="external">link</a>
<a href="#" class="external">link</a>
<a href="#"></a>
<a href="#" class="external">link</a>
<a href="#" class="external">link</a>
<a href="#"></a>
<a href="#">link</a>
<a href="#">link</a>
<a href="#">link</a>
<a href="#">link</a>
<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/JavaScript">

 // alerta 4 restantes no conjunto
  alert(jQuery('a').filter('.external').length + ' external links');
</script>
</body>
</html>

A página HTML, mostrada no exemplo de código, contém apenas uma página web 
com 10 elementos <a>. Aos links que são externos é adicionada a classe external. Usan-
do a função jQuery, selecionamos todos os elementos <a> na página. Em seguida, 
utilizando o método de filtro, todos os elementos que não têm um valor de atributo 
class de external são removidos do conjunto original. Uma vez que o conjunto inicial 
de elementos DOM é alterado usando o método filter(), invoco a propriedade length, 
que mostrará quantos elementos estão no novo conjunto, após o filtro ser aplicado.

Discussão
Também é possível enviar ao método filter() uma função que pode ser utilizada para 
filtrar um conjunto encapsulado. Nosso exemplo anterior de código, que passa ao méto-
do filter() uma expressão string, pode ser alterado para usar uma função, em vez disto:

alert(
 jQuery('a')
	 	 .filter(function(index) { return $(this).hasClass('external');})
  .length + ' external links'
);
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Repare que, agora, estou passando ao método filter() uma função anônima. Essa 
função é chamada com um contexto igual ao do elemento atual. Isso significa que, 
quando usar $(this) na função, estarei na realidade me referindo a cada elemento 
DOM no conjunto encapsulado. Na função, estou verificando cada elemento <a> no 
conjunto encapsulado, para ver se o elemento tem uma classe (hasClass()) chamada 
external. Se isso acontecer, a função retorna um tipo booleano verdadeiro (true); 
então, mantenha o elemento no conjunto, caso contrário (false), remova o elemento 
do conjunto. Outra maneira de enxergar esse funcionamento é: se a função retornar 
false, o elemento será removido. Caso a função retorne qualquer valor que não false, 
o elemento permanecerá no conjunto encapsulado.

Você deve ter notado que passei à função o parâmetro index, que não estou usando. 
Esse parâmetro, se necessário, pode ser usado para se referir numericamente ao índice 
do elemento no conjunto encapsulador jQuery.

1.6 Encontrando elementos descendentes no atual conjunto encapsulado 

Problema
Você tem um conjunto selecionado de elementos DOM (ou apenas um elemento) 
e quer encontrar elementos descendentes (filhos) no contexto dos elementos atual-
mente selecionados.

Solução
Use o método .find() para criar um novo conjunto encapsulado de elementos com 
base no contexto do conjunto atual e dos seus descendentes. Por exemplo, digamos 
que você tenha uma página web na qual há vários parágrafos. Encapsulados nesses 
parágrafos, encontram-se palavras enfatizadas (itálico). Se quiser selecionar apenas 
elementos <em> contidos em elementos <p>, poderia fazer assim:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<p>Ut ad videntur facilisis <em>elit</em> cum. Nibh insitam erat facit
<em>saepius</em> magna. Nam ex liber iriure et imperdiet. Et mirum eros iis te habent. </p>
<p>Claram claritatem eu amet dignissim magna. Dignissim quam elit facer eros
illum. Et qui ex esse <em>tincidunt</em> anteposuerit. Nulla nam odio ii vulputate feugait.</p>
<p>In quis <em>laoreet</em> te legunt euismod. Claritatem <em>consuetudium</em>
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wisi sit velit facilisi.</p>
<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/JavaScript">
// alerta o total de palavras em itálico encontradas nos elementos <p> 
 alert('The three paragraphs in all contain ' +  jQuery('p').find('em').length + ' italic words');
</script>
</body>
</html>

Tenha em mente que poderíamos, também, ter escrito esse código passando uma 
referência contextual como um segundo parâmetro para a função jQuery:

alert('The three paragraphs in all contain ' + jQuery('em',$('p')).length +' italic words');

Além disso, vale a pena mencionar que os dois últimos exemplos de código têm a 
proposta de serem demonstrativos. Parece mais lógico, se não pragmático, utilizar uma 
expressão seletora CSS para selecionar todos os elementos descendentes em itálico 
contidos nos elementos <p> anteriores.

alert('The three paragraphs in all contain ' + jQuery('p em').length +' italic words');

Discussão
O método .find() da jQuery pode ser utilizado para criar um novo conjunto de 
elementos, com base no contexto do atual conjunto de elementos DOM e seus 
elementos-filho. As pessoas, muitas vezes, confundem o uso do método .filter() com 
o do método .find(). A maneira mais fácil de lembrar a diferença é considerar que o 
.find() operará/selecionará os filhos do conjunto atual, enquanto que o .filter() so-
mente funcionará com o atual conjunto de elementos. Em outras palavras, se quiser 
alterar o atual conjunto encapsulado usando-o como um contexto para facilitar a 
seleção dos filhos dos elementos selecionados, use .find(). Se apenas deseja filtrar o 
atual conjunto encapsulado e obter um novo subconjunto dos atuais elementos DOM 
apenas no conjunto, utilize o .filter(). Em síntese, o método .find() retorna elementos 
filhos, enquanto o filter() apenas filtra o que está no conjunto encapsulado atual.

1.7 Retornando para a seleção prévia antes de uma mudança destrutiva

Problema
Um método jQuery destrutivo (como, filter() ou find()) que foi utilizado em um con-
junto de elementos, precisa ser removido para que o conjunto, antes da utilização do 
método destrutivo, seja devolvido ao seu estado anterior e possa ser operado como 
se o método destrutivo nunca tivesse sido chamado.
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Solução
A jQuery fornece o método end() de modo que você possa voltar ao conjunto anterior 
de elementos DOM, os quais foram selecionados antes de usar um método destrutivo. 
Para entender o método end(), analisaremos o seguinte código HTML.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<p>text</p>
<p class="middle">Middle <span>text</span></p>
<p>text</p>
<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/JavaScript">
	 alert(jQuery('p').filter('.middle').length);	 //	alerta	1
	 alert(jQuery('p').filter('.middle').end().length);  // alerta 3
	 alert(jQuery('p').filter('.middle').find('span').end().end().length); // alerta 3
</script>
</body>
</html>

A primeira instrução alert() no código contém uma instrução jQuery que procurará 
no documento todos os elementos <p> e, em seguida, aplicará filter() nos elementos 
<p> selecionados do conjunto, selecionando apenas aquele(s) com a classe middle. A 
propriedade length, em seguida, relatará quantos elementos restam no conjunto:

alert(jQuery('p').filter('.middle').length);		 //	alerta	1

A próxima instrução alert() faz uso do método end(). Estamos fazendo, neste momen-
to, tudo o que fizemos na instrução anterior, exceção de desfazer o filter() e retornar 
ao conjunto de elementos contidos no conjunto encapsulado definido antes de o 
método filter() ser aplicado:

alert(jQuery('p').filter('.middle').end().length); // alerta 3

A última sentença de alert() demonstra como o método end() é utilizado duas vezes 
para remover as mudanças destrutivas filter() e find(), retornando o conjunto encap-
sulado definido à sua composição original:

alert(jQuery('p').filter('.middle').find('span').end().end().length); // alerta 3
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Discussão
Se o método end() for utilizado e não houver operações destrutivas anteriores, ele retorna 
um conjunto vazio. Uma operação destrutiva é qualquer operação que modifique o 
conjunto de elementos jQuery correspondidos, o que implica qualquer método de sele-
ção ou manipulação que retornar um objeto jQuery, incluindo add(), andSelf(), children(), 
closes(), filter(), find(), map(), next(), nextAll(), not(), parent(), parents(), prev(), prevAll(), 
siblings(), slice(), clone(), appendTo(), prependTo(), insertBefore(), insertAfter() e replaceAll().

1.8 Incluindo a seleção anterior na seleção atual

Problema
Você manipulou apenas um conjunto de elementos, a fim de adquirir um novo conjunto. 
No entanto, pretende operar no conjunto anterior, assim como no conjunto atual.

Solução
Você pode combinar uma seleção prévia de elementos DOM com a seleção atual 
usando o método andSelf(). Por exemplo, no código a seguir, primeiramente se-
lecionamos todos os elementos <div> da página. Em seguida, manipulamos esse 
conjunto de elementos encontrando todos os elementos <p> contidos nos elemen-
tos <div>. Agora, a fim de operar tanto no <div> quanto nos elementos <p> encon-
trados dentro dele, poderíamos incluir o <div> no conjunto atual usando andSelf().
Se tivesse omitido o andSelf(), a cor da borda apenas teria sido aplicada aos elementos <p>:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<div>
<p>Paragraph</p>
<p>Paragraph</p>
</div>
<script type="text/JavaScript" 
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/JavaScript">
 jQuery('div').find('p').andSelf().css('border','1px solid #993300');
</script>
</body>
</html>
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Discussão
Tenha em mente que, quando você usa o método andSelf(), ele somente acrescenta 
ao conjunto atual que está sendo operado e ao anterior, e não a todos os conjuntos 
anteriores.

1.9 Percorrendo o DOM com base em seu contexto atual para adquirir um novo 
conjunto de elementos DOM

Problema
Você selecionou um conjunto de elementos DOM e, com base na posição dos ele-
mentos selecionados na árvore do DOM, pretende percorrer o DOM para selecionar 
novos elementos.

Solução
A jQuery oferece um conjunto de métodos para percorrer o DOM com base no con-
texto do(s) elemento(s) DOM atualmente selecionado(s). Por exemplo, analisaremos 
o seguinte trecho HTML:

<div>
 <ul>
  <li><a href="#">link</a></li>
  <li><a href="#">link</a></li>
  <li><a href="#">link</a></li>
  <li><a href="#">link</a></li>
 </ul>
</div>

Agora, selecionaremos o segundo elemento <li> utilizando o seletor personalizado 
de índice :eq():

// seleciona o segundo elemento no conjunto de <li> por seu índice, que começa em 0

jQuery('li:eq(1)');

Temos agora um contexto, um ponto de partida dentro da estrutura HTML. Nosso 
ponto de partida é o segundo elemento <li>. A partir disso, podemos ir a qualquer lu-
gar, bem, a quase todos. Veremos para onde podemos ir com alguns métodos jQuery 
fornecidos para percorrer o DOM. Leia os comentários no código para esclarecimentos:

jQuery('li:eq(1)').next()  // seleciona o terceiro <li>

jQuery('li:eq(1)').prev()  // seleciona o primeiro <li>

jQuery('li:eq(1)').parent() // seleciona o <ul>
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jQuery('li:eq(1)').parent().children()  // seleciona todos os <li>

jQuery('li:eq(1)').nextAll()  // seleciona todos os <li> depois do segundo <li>

jQuery('li:eq(1)').prevAll()  // seleciona todos os <li> antes do segundo <li>

Tenha em mente que esses métodos de travessia produzem um novo conjunto encap-
sulador, e que para retornar ao conjunto encapsulado anterior, você pode utilizar end().

Discussão
Os métodos de seleção apresentados até agora têm demonstrado percursos simples. 
Há dois conceitos adicionais importantes sobre seleções.

O primeiro conceito, e provavelmente o mais óbvio, é que os métodos de seleção 
podem ser encadeados. Examinaremos novamente a seguinte sentença jQuery:

jQuery('li:eq(1)').parent().children()  // seleciona todos os <li>

Repare que andei do segundo elemento <li> para o elemento-pai <ul> e novamente 
parti do elemento-pai para selecionar todos os elementos-filho do elemento <ul>. O 
conjunto encapsulador jQuery agora conterá todos os elementos contidos no <ul>. 
Evidentemente, esse é um exemplo inventado com a finalidade de demonstrar os 
métodos de seleção. Se realmente quiséssemos um conjunto encapsulador apenas 
de elementos <li>, teria sido muito mais simples selecionar todos os elementos <li> 
desde o princípio (por exemplo, jQuery('li')).

O segundo conceito de que você precisa ter em mente quando lida com os métodos 
de seleção é que muitos dos métodos aceitarão um parâmetro opcional que pode ser 
utilizado para filtrar as seleções. Daremos nosso exemplo encadeado novamente e ver 
como podemos alterá-lo para que apenas o último elemento <li> seja selecionado. 
Lembre-se de que esse é um exemplo inventado com o propósito de demonstrar como 
podemos selecionar um elemento muito específico usando os métodos de seleção:

jQuery('li:eq(1)').parent().children(':last')  // seleciona o último <li>

A jQuery fornece métodos adicionais de seleção os quais não foram mostrados aqui. 
Para obter uma lista completa e sua documentação, acesse: http://docs.jquery.com/
Traversing. Você encontrará esses métodos adicionais de seleção utilizados ao longo 
deste livro.

1.10 Criando, operando e inserindo elementos DOM

Problema
Você quer criar novos elementos DOM (ou apenas um elemento) que são imediata-
mente selecionados, operados e, injetados no DOM.
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Solução
Caso ainda não tenha percebido, a função jQuery é multifacetada e desempenha uma 
função diferente dependendo da composição do(s) parâmetro(s) que você envia a ela. 
Se fornecer a função com uma string de texto de HTML puro, ela criará dinamicamente 
esses elementos para você. Por exemplo, a seguinte instrução criará um elemento <a> 
encapsulado dentro de um elemento <p> com um nodo de texto encapsulado dentro 
dos elementos <p> e <a>:

jQuery('<p><a>jQuery</a></p>');

Agora, com um elemento criado, você pode usar métodos da jQuery para continuar 
a operar sobre os elementos que criou. É como se tivesse selecionado o elemento <p> 
desde o princípio em um documento HTML existente. Por exemplo, poderíamos 
operar no <a> usando o método .find() para selecionar o elemento <a> e definir um de 
seus atributos. No caso do código a seguir, definimos o atributo href com o valor de 
http://www.jquery.com:

jQuery('<p><a>jQuery</a></p>').find('a').attr('href','http://www.jquery.com');

Isso é ótimo, não é? Pois está prestes a ficar ainda melhor, porque tudo o que fizemos 
até agora foi criar elementos e manipulá-los no código. Ainda temos de mudar o 
DOM atualmente carregado, por assim dizer. Para fazer isso, usaremos os métodos 
de manipulação fornecidos pela jQuery. O código seguinte está no contexto de um 
documento HTML. Aqui estamos criando elementos, manipulando-os e, após, 
inserindo-os no DOM com o método de manipulação appendTo():

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/JavaScript">
 jQuery('<p><a>jQuery</a></p>').find('a').attr('href','http://www.jquery.com')
 .end().appendTo('body');
</script>
</body>
</html>

Observe como o método end() é usado para desfazer o método find(), a fim de que, 
quando o método appendTo() for chamado, ele acrescente ao que estava originalmente 
contido no conjunto encapsulado inicial.
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Discussão
Nesta receita, passamos à função jQuery uma string de HTML puro, que é usada 
para criar elementos DOM. Também é possível simplesmente passar à função jQuery 
um objeto DOM criado pelo método createElement() do DOM:

jQuery(document.createElement('p')).appendTo('body'); //adiciona um elemento p vazio à página

Isso poderia ser consideravelmente trabalhoso dependendo dos pormenores de sua 
utilização, enquanto apenas uma string de HTML contendo múltiplos elementos já 
funcionaria adequadamente. Também vale a pena mencionar que só arranhamos 
a superfície dos métodos de manipulação utilizando o método appendTo(). Além do 
método appendTo(), existem também os seguintes métodos de manipulação:

• append()

• prepend()

• prependTo()

• after()

• before()

• insertAfter()

• insertBefore()

• wrap()

• wrapAll()

• wrapInner()

1.11 Removendo elementos DOM

Problema
Você quer remover elementos do DOM.

Solução
O método remove() pode ser utilizado para remover um conjunto de elementos do 
DOM e seus elementos-filho. Verifique os seguintes exemplos:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
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<body>
<h3>Anchors</h3>
<a href='#'>Anchor Element</a>
<a href='#'>Anchor Element</a>
<a href='#'>Anchor Element</a>
<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/JavaScript">
 jQuery('a').remove();
</script>
</body>
</html>

Quando o código anterior for carregado em um navegador, os elementos-âncora 
permanecerão na página até que o JavaScript seja executado. Assim que o método 
remove() for utilizado para remover todos os elementos-âncora do DOM, a página 
visualmente conterá apenas um elemento <h3>.

Também é possível passar ao método uma expressão para filtrar o conjunto de 
elementos a serem removidos. Por exemplo, nosso código poderia ser alterado para 
remover âncoras apenas com uma classe específica:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<h3>Anchors</h3>
<a href='#' class='remove'>Anchor Element</a>
<a href='#'>Anchor Element</a>
<a href='#' class="remove">Anchor Element</a>
<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/JavaScript">
 jQuery('a').remove('.remove');
</script>
</body>
</html>

Discussão
Ao utilizar o método remove() da jQuery, lembre-se de dois pontos:
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• enquanto os elementos selecionados são removidos do DOM utilizando o 
remove(), eles não são retirados do conjunto jQuery encapsulador. Isso significa 
que, teoricamente, você poderia continuar a operar sobre eles e até mesmo 
adicioná-los novamente ao DOM, se desejar;

• esse método não apenas removerá os elementos do DOM, mas também todos 
os manipuladores de eventos internos e dados armazenados em cache que 
possam estar contidos nos elementos retirados.

1.12 Substituindo elementos DOM 

Problema
É necessário substituir os atuais nós do DOM por novos. 

Solução
Utilizando o método replaceWith(), podemos selecionar um conjunto de elemen-
tos DOM para reposição. No exemplo de código a seguir, utilizaremos o método 
replaceWith() para substituir todos os elementos <li> com um atributo class de remove 
com uma nova estrutura DOM:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<ul>
<li class='remove'>name</li>
<li>name</li>
<li class='remove'>name</li>
<li class='remove'>name</li>
<li>name</li>
<li class='remove'>name</li>
<li>name</li>
<li class='remove'>name</li>
</ul>
<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/JavaScript">
 jQuery('li.remove').replaceWith('<li>removed</li>');
</script>
</body>
</html>
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A nova estrutura adicionada ao DOM vem de uma string passada no método 
replaceWith(). Em nosso exemplo, todos os elementos <li>, incluindo elementos filhos, 
são substituídos pela nova estrutura, <li>removed</li>.

Discussão
A jQuery oferece um método inverso a esse, o replaceAll() que faz a mesma tarefa 
com os parâmetros invertidos. Por exemplo, poderíamos reescrever o código jQuery 
encontrado em nossa receita desta maneira:

jQuery('<li>removed</li>').replaceAll('li.remove');

Nesse momento, passamos à função jQuery a string de HTML e, em seguida, usamos 
o replaceAll() para selecionar o nó do DOM e seus filhos os quais queremos remover 
e substituir.

1.13 Clonando elementos DOM

Problema
Você precisa clonar/copiar um trecho do DOM.

Solução
A jQuery oferece o método clone() para copiar elementos do DOM. Seu uso é simples. 
Basta selecionar os elementos DOM usando a função jQuery e, depois, chamar o método 
clone() no conjunto de elemento(s) selecionado(s). O resultado é uma cópia da estrutura 
DOM sendo devolvida para encadeamento, em vez dos elementos DOM inicialmente 
selecionados. No código a seguir, clonarei o elemento <ul> e, posteriormente, acrescentarei 
essa cópia de volta ao DOM, utilizando o método de inserção appendTo(). Basicamente, 
acrescento outra estrutura <ul> à página, exatamente igual à outra já presente:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<ul>
 <li>list</li>
 <li>list</li>
 <li>list</li>
 <li>list</li>
</ul>
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<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/JavaScript">
 jQuery('ul').clone().appendTo('body');
</script>
</body>
</html>

Discussão
O método de clonagem é realmente muito útil para mover snippets3 do DOM in-
ternamente. É especialmente útil quando você quer não apenas copiar e mover os 
elementos do DOM, mas também os eventos ligados aos elementos clonados do 
DOM. Examine atentamente o HTML e a jQuery a seguir:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<ul id="a">
 <li>list</li>
 <li>list</li>
 <li>list</li>
 <li>list</li>
</ul>
<ul id="b"></ul>
<script type="text/JavaScript"
src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>
<script type="text/JavaScript">
 jQuery('ul#a li')
  .click(function() {alert('List Item Clicked')})
  .parent()
   .clone(true)
	 	 	 	 .find('li')
    .appendTo('#b')
   .end()
  .end()
 .end()
 .remove();
</script>
</body>
</html>

3 N.T.: Um snippet é um termo de programação para uma pequeno trecho de código-fonte, código 
de máquina ou texto reutilizável. (fonte: Wikipédia)
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Se você fosse executar esse código em um navegador, ele clonaria os elementos <li> na 
página que tem um evento de clique a eles associado, inseriria esses elementos recém-
clonados (incluindo os eventos) no <ul> vazio e removeria o elemento <ul> clonado.

Isso pode ser um pouco difícil de entender para um desenvolvedor iniciante em 
jQuery. Então, examinaremos essa instrução jQuery, percorrendo o código, a fim de 
explicar os métodos encadeados:

1. jQuery('ul#a li') Seleciona o elemento <ul> com um id de valor a, e seleciona 
todos os elementos <li> dentro do <ul>.

2. .click(function(){alert('List Item Clicked')}) Acrescenta um evento click para 
cada <li>.

3. .parent() Atravessa o DOM, substituindo o conjunto selecionado para o ele-
mento <ul>.

4. .clone(true) Clona o elemento <ul> e todos seus filhos, incluindo todos os 
eventos anexados aos elementos que estão sendo clonados. Isso é feito passando 
ao método clone() um valor booleano true.

5. .find('li') Agora, dentro dos elementos clonados, modifica o conjunto de 
elementos para apenas os elementos <li> contidos no elemento <ul> clonado.

6. .appendTo('#b') Toma essa seleção de elementos <li> clonados e coloca-os dentro 
do elemento <ul> que tem um id igual a b.

7. .end() Retorna ao conjunto de elementos anteriormente selecionado, que era 
o elemento <li> clonado.

8. .end() Retorna ao conjunto de elementos anteriormente selecionado, que era 
o elemento <ul> clonado.

9. .end() Retorna ao conjunto de elementos anteriormente selecionado, que era 
o elemento <ul> original clonado.

10. .remove() Remove o elemento <ul> original.

A compreensão de como manipular o conjunto selecionado de elementos ou de 
como reverter para o conjunto anteriormente selecionado é crucial para operações 
complexas usando a jQuery.

1.14 Obtendo, definindo, e removendo atributos de elemento do DOM 

Problema
Você selecionou um elemento DOM usando a função jQuery e precisa obter (get) ou 
definir (set) o valor do atributo do elemento DOM.
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Solução
A jQuery oferece o método attr() para obter e definir valores de atributos. No código 
a seguir, definiremos e, em seguida, obteremos o valor de um atributo href de um 
elemento <a>:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<a>jquery.com</a>
<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js">
</script>
<script type="text/JavaScript">
// mostra em um alerta a URL da home page da jQuery 
alert(
 jQuery('a').attr('href','http://www.jquery.com').attr('href')
);
</script>
</body>
</html>

Como você pode verificar no exemplo de código, selecionamos o único elemento <a> 
no documento HTML, definimos seu atributo href e, em seguida, obtemos seu valor 
com o mesmo método attr(), passando ao método o nome do atributo sozinho. Se 
houvesse múltiplos elementos <a> no documento, o método attr() acessaria o primei-
ro elemento a que correspondesse. O código, quando carregado em um navegador, 
alertará (alert()) o valor que definimos ao atributo href.

Agora, como a maioria dos elementos tem mais de um atributo disponível, também 
é possível definir atributos de diversos valores usando um único método attr(). Por 
exemplo, poderíamos também definir o atributo title no exemplo anterior, passando 
ao método attr() um objeto em vez de dois parâmetros string:

jQuery('a').attr({'href':'http://www.jquery.com','title':'jquery.com'}).attr('href')

Soma-se à capacidade de adicionar atributos a elementos a capacidade de remover 
os atributos e seus valores. O método removeAttr() pode ser utilizado para remover 
atributos de elementos HTML. Para utilizá-lo, basta passar a ele um valor string do 
atributo o qual você deseja remover (por exemplo, jQuery('a').removeAttr('title')).
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Discussão
Além do método attr(), a jQuery oferece um conjunto específico de métodos para 
trabalhar com o atributo class do elemento HTML. Uma vez que um elemento pode 
conter várias classes (por exemplo, class="class1 class2 class3"), esses métodos serão 
usados para gerenciar esses valores. Os métodos JQuery são estes:

addClass()

Atualiza o valor do atributo class com um novo(a) valor/classe, mantendo 
outras classes já presentes.

hasClass()

Verifica se o valor do atributo class contém uma classe específica.

removeClass()

Remove uma classe única do atributo class enquanto mantém os valores de-
finidos.

toggleClass()

Adiciona a classe especificada se ela não estiver presente; remove a classe es-
pecificada se ele estiver presente.

1.15 Obtendo e definindo o conteúdo HTML

Problema
Você precisa obter (get) ou definir (set) um bloco de conteúdo HTML na atual pá-
gina web.

Solução
A jQuery fornece o método html() para obter e definir blocos (ou estruturas DOM) 
de elementos HTML. No código a seguir, utilizamos esse método para definir e obter 
o valor do elemento HTML <p>, encontrado no documento HTML:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<p></p>
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<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js">
</script>
<script type="text/JavaScript">
 jQuery('p').html('<strong>Hello World</strong>, I am a <em>&lt;p&gt;</em> element.');
 alert(jQuery('p').html());
</script>
</body>
</html>

Executar esse código em um navegador resultará no navegador alertando o conteúdo 
HTML contido no elemento <p>, que foi definido utilizando o método html() e depois 
recuperado usando o método html().

Discussão
Esse método usa a propriedade innerHTML do DOM para obter e definir blocos de 
HTML. Você também deve estar ciente de que esse html() não está disponível em 
documentos XML (embora ele funcione para documentos XHTML).

1.16 Obtendo e definindo conteúdo de texto

Problema
Você precisa obter (get) ou definir (set) um texto que está dentro de um(uns) 
elemento(s) HTML.

Solução
A jQuery fornece o método text() para obter e definir o conteúdo de texto dos ele-
mentos. No código a seguir, utilizamos esse método para definir e obter o valor de 
texto do elemento <p> encontrado no documento HTML:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
</head>
<body>
<p></p>
<script type="text/JavaScript"
 src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js">
</script>
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<script type="text/JavaScript">
 jQuery('p').text('Hello World, I am a <p> element.');
 alert(jQuery('p').text());
</script>
</body>
</html>

Executar esse código em um navegador resultará no navegador alertando o conteúdo 
do elemento <p>, que foi definido usando o método text() e depois recuperado usando 
o método text().

Discussão
É importante lembrar que o método text() não é diferente do html(), exceto pelo fato 
de que ele escapará o HTML (substituindo < e > por suas entidades HTML). Isso 
significa que, se você colocar tags dentro da string de texto passada ao método text(), 
ele converterá essas tags às suas entidades HTML (&lt; e &gt;).

1.17 Usando o alias $ sem criar conflitos globais

Problema
Você quer utilizar o alias $ em vez de digitar o nome do namespace global (jQuery) 
sem medo de conflitos globais.

Solução
Criar uma função anônima, autoinvocadora, para a qual passamos o objeto jQuery 
e, depois, usar o caractere $ como um ponteiro, apontando para o objeto jQuery.

Por exemplo, todo o código jQuery pode ser encapsulado dentro da seguinte função 
autoinvocadora:

(function($) { // função para criar o escopo privado com o parâmetro $
	 //	escopo	privado	utilizando	o	$	sem	se	preocupar	com	conflitos
})(jQuery);   // invoca a função sem nome e passa a ela o objeto jQuery

Discussão
Essencialmente, o que acontece é que passamos a referência global à jQuery para 
uma função, criando um escopo privado. Se não tivéssemos feito isso e optássemos 
por utilizar o alias $ no escopo global, correríamos um risco ao presumir que não 
há outros scripts incluídos no documento HTML (ou que não haverá outros scripts 
sendo incluídos no futuro) que utilizam o caractere $. Por que arriscar quando você 
pode simplesmente criar seu próprio escopo privado?
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Outra vantagem de fazer isso é que o código incluído dentro da função anônima 
autoinvocadora será executado em seu próprio escopo privado. Fique tranquilo, pois 
tudo o que for colocado na função, provavelmente nunca causará um conflito com 
outro código JavaScript escrito no escopo global. Assim, novamente, por que arriscar 
colisões programáticas? Basta criar seu próprio escopo privado.


