
Errata da 1ª. impressão: Livro JavaScript Guia do Programador - versão-28/12/2011 

Página Posição Onde se lê Leia-se 
23 última linha 3º.  parágrafo Phyton Python 
41 1ª. linha de código ...onclick="alert(Olá visitante')"> ...onclick="alert('Olá visitante')"> 
50 Acima do último parágrafo ‘Os livros da Editora O’Reilly são muito bons.’ ‘Os livros da Editora O\’Reilly são muito bons.’ 
50 Acima do último parágrafo ‘Mac\’Neil disse: “Vim para ficar”.’’ ‘Mac\’Neil disse: \“Vim para ficar\”.’ 
56 tabela 1.5 última célula public deixar a célula em branco - está repetida 
60 3ª. linha do 1º. código 

Exemplo 4 - 4ª. linha 
undifined 
alerta undifined 

undefined 
alerta o valor 40 

62 1ª.linha do 2º.parágrafo 
Acima do último parágrafo 

uma palavra-chave 
3.2e+4 = 3.2x104 = 32000 
347e-5 = 347x10-5 = 0,00345 

um valor literal 
3.2e+4 = 3.2x10^4 = 32000 
347e-5 = 347x10^-5 = 0,00347 

68 1ª.linha da página 
1ª.linha depois do 1º. parágrafo 
9ª.linha depois do 1º. parágrafo 
item 1 depois do 2º. parágrafo 

item [1.2] 
8 + 4 = 32 
8 + "ola" =  // não é número - ilegal 
8 + 4 = 32 

item [2.2] 
8 + 4 = 12 
8 + "ola" =  8ola 
8 + 4 = 12 

71 tabela 2.3 linha R !,~,?:,=,+=, !,~,=,+=, 
73 última linha 9.7 - 4 = 38.8 9.7 * 4 = 38.8 
76 último parágrafo (--) (==) 
78 penúltima linha 8 < 10 // retorna false 8 < 10 // retorna true 
80 último  exemplo (12 > 3) && (a = 45) 

(2 > 18) && (a = 45) 
(12 > 3) || (a = 45) 
(2 > 18) || (a = 45) 

84 Acima do último parágrafo 10011 = 1x24 + 0x23 + 0x22 + 1x21 + 1x20 
1111101 = 1x26 + 1x25 + 1x24 + 1x23 +1x22 + 0x21 + 1x20 

10011 = 1x2^4 + 0x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0 
1111101 = 1x2^6 + 1x2^5 + 1x2^4 + 1x2^3 +1x2^2 + 0x2^1 + 
1x2^0 

85 penúltimo parágrafo 5ª.linha 
penúltimo parágrafo, linhas 6 e 7 

a primeira e a quinta 
1x24 + 0x23 + 0x22 + 0x21 + 1x20 

a terceira e a sétima 
1x2^4 + 0x2^3 + 0x2^2 + 0x2^1 + 1x2^0  

86 tabela 2.7 2ª.linha 
tabela 2.7 4ª.linha 

x-+y 
x/+y 

x-=y  
x/=y 

89 titulo instanceof depois 
1º,parágrafo 

NomeObjeto instance TipoObjeto NomeObjeto instanceof TipoObjeto 



101 item 3.3 último parágrafo interação iteração 
102 item 3.3 último parágrafo interação iteração 
109 1º. parágrafo interação iteração 
111 tabela 4ª.linha 

último parágrafo 1ª.linha 
SintaxeError 
composta der Error.name 

SintaxError 
composta de Error.name 

122 última linha alert(nomes); alert(pares); 
123 quadro LInha 3 - 2ª. linha nomes pares 
144 Exemplo: linha 6  alert(x);       // Retorna [210, 30, 18, 2900] alert(x);      //  Retorna [210, 30, 180, 2900] 
148 Exemplo 1: linha 6 var x = arr.reduce(funcaoUm). var x = arr.reduceRight(funcaoUm). 
148 Exemplo 2: linha 5 var x = arr.reduce(funcaoUm, 100); var x = arr.reduceRight(funcaoDois, 100); 
161 até 
165 

Nestas páginas corrigir o nome dos 
arquivos, trocar funcao2 por 
funcao1 

[c6-funcao2-ex2.html], [c6-funcao2-ex3.html], ... [c6-funcao2-
ex15.html] 

[c6-funcao1-ex2.html], [c6-funcao1-ex3.html], ... [c6-
funcao1-ex15.html] 

163 Exemplo 1 -  4ª. linha var ola = function() var ola = function() { 
175 Exemplo 5 2ª.linha window.onload = function { window.onload = function() { 
176 última linha window.onload = function { window.onload = function() { 
177 4ª. linha alert ('Você clicou o botão ' + i); alert ('Você clicou o botão ' + j); 
226 MAX_VALUE – segundo parágrafo 3.2e+4 = 3.2x104 = 32000 

347e-5 = 347x10-5 = 0,00345 
3.2e+4 = 3.2x10^4 = 32000 
347e-5 = 347x10^-5 = 0,00347 

236 Após a tabela É o caractere curinga das ERs em JavaScript. O ponto (.) é o caractere curinga das ERs em JavaScript. 
240 6ª. linha da tabela ...quando ocorre n ou m vezes ...quando ocorre no mínimo n e no máximo m vezes 
241 última linha ocorre exatamente n ou m vezes ocorre no mínimo n e no máximo m vezes 
242 4ª. linha 

fim da 6ª. de baixo para cima 
"10, X,  1000, 10000, 100000, X0" 
, a ER /[a-z]+(=Silva)/gi  

"10, X,  X, X, X, X0" 
, a ER /[a-z]+(?=Silva)/gi 

246 Primeiro parágrafo ... o método test() das ERs que veremos no item [10.7]. ... ... o método test() das ERs que veremos no item [10.8]. ... 
250 Terceiro item [a-z]+    Casa a ocorrência de arquivo. Note que esse trecho 

está entre parênteses. Ele será armazenado como “$2”. 
[a-z]+    Casa as ocorrências do número do arquivo. Note que 
esse trecho está entre parênteses. Ele será armazenado 
como “$3”. 

260 Primeiro parágrafo, última linha omitidos, assumem o valo zero. omitidos, assumem o valor zero. 
263 Último método getMouth() getMonth() 
283 Método outerWidth e 

outerHeight, primeira linha 
As propriedades outerWidth e outrHeight definem, 
respectivamente, ... 

As propriedades outerWidth e outerHeight definem, 
respectivamente, ... 

284 Terceiro parágrafo, linha 2 ... usar as propriedades scrolLeft e scrollTop ... ... usar as propriedades scrollLeft e scrollTop ... 



291 Linha 8 location.port = “2082”;   // resulta em http://maujor.com/2082 location.port = “2082”;   // resulta em 
http://maujor.com:2082 

317 Primeiro parágrafo O método clearIntervalt() ...que é o identificador da ação 
definida em setTimeout(). 

O método clearInterval() ...que é o identificador da ação 
definida em setInterval(). 

320 último código linha 2 alert(‘Olá visitante’); alert(‘Olá visitante’; 
322 Quarto parágrafo, linha 1 A função definida para ser executada no evento onload retorna 

.. 
A função definida para ser executada no evento onerror 
retorna .. 

334 Último parágrafo, linha 2 ... devem ser escritas em camelCasel, como ... ... devem ser escritas em camelCase, como ... 
351 Linha 10 var el = document.getElementsByTagName(“script”) var el = document.getElementsByTagName(“style”) 
353 Exemplo 2 el[1].method;     // resulta em action 

el.method           // resulta em action 
el[1].method;     // resulta em get 
el.method           // resulta em get 

366 Primeiro parágrafo, linha 2 Um elemento input é marcado ... Um elemento input dos tipos radio ou checkbox é marcado 
366 Exemplo 1 - Javascript Substituir o código existente 

(O código encontra-se no site do livro em: 
http://www.livrojavascript.com.br/codigos/cap_13/c13-input-
ex1.html 

<script type="text/javascript"> 
window.onload = function () { 
var el, msg, elBotao, mensagem;  
el = document.getElementsByTagName("input"); 
 msg = document.getElementById("msg"); 
 elBotao = document.getElementById("btn");  
 mensagem = "<h3>Propriedades do elemento 
<code>input</code></h3>"; 
 mensagem += "<ul>"; 
 mensagem += "<li> Quantidade: " + el.length; 
 mensagem += "<li> Atributo type: " + 
el["sexo"].type + "</li>"; 
 mensagem += "<li> Atributo tabindex: " + 
el["az"].tabIndex + "</li>"; 
 mensagem += "</ul>";  
 elBotao.onclick = function() { 
  msg.innerHTML = mensagem; 
  
  el["am"].disabled = true; 
  el["fem"].checked = true; 
  el["nome"].value = "Seu nome aqui"; 
  el["nome"].style.background = "yellow";  

http://www.livrojavascript.com.br/codigos/cap_13/c13-input-ex1.html
http://www.livrojavascript.com.br/codigos/cap_13/c13-input-ex1.html


 } 
} 
<script> 

368 Último parágrafo, linha 1 A propriedade defaultSelected do objeto ... A propriedade defaultValue do objeto ... 
371 Segundo parágrafo As propriedades do objeto label acessadas ... As propriedades do objeto legend acessadas ... 
402 Propriedade nextSibling A propriedade nextSibling retorna o nó que se ... A propriedade nextSibling retorna o nó-irmão que se ... 
402 Propriedade nextSibling, 

JavaScript, linha 2 
var negrito = document.getElementById(‘teste1’) var negrito = document.getElementsByTagName(b)[0] 

412 Propriedade media, Exemplo, linha 
1 

var mídia = document.styleSheets[0].href var mídia = document.styleSheets[0].midia 

414 Exemplo: linha 1 var terceiraFolha = document..styleSheets.item(2) var terceiraFolha = document.styleSheets.item(2) 
415 Método deleteMedium(mídia) document.styleSheets[0].media.removeMedium( “screen”) document.styleSheets[0].media.deleteMedium( “screen”) 
425 cssText, Exemplo, Javascript, linha 

1 
varv ele = document.getElementById(“container”) var ele = document.getElementById(“container”) 

426 Primeiro parágrafo nova redação do parágrafo O exemplo mostrado a seguir retorna a segunda 
propriedade CSS da declaração de estilo para o 
div#container 

436 Segundo parágrafo, linha 3 variável aletarId. variável alertarId. 
440 Últimas três linhas do script botao.attachEvent(“click”, clicadoUm); 

botao.attachEventListener(“click”, clicadoDois); 
botao.attachEvent(“click”, clicadoTres); 

botao.attachEvent(“onclick”, clicadoUm); 
botao.attachEventListener(“onclick”, clicadoDois); 
botao.attachEvent(“onclick”, clicadoTres); 

442 Terceiro parágrafo, linha 3 … dois métodos addHandler() e removeHadler(). … dois métodos addHandler() e removeHandler(). 
452 1º. código 4a. linha 

1o. código 6a. linha 
3o. parágrafo 3a. linha 

botao.onclick = function() { 
window.vent.cancelBuble = true; 
stopPropagation() 

botao.onclick = function(event) { 
window.event.cancelBuble = true; 
cancelBuble 

453 últimas linhas de código stopPropagation: function() { 
..... 
event.stopPropagation; 

stopPropagation: function(event) { 
..... 
event.stopPropagation(); 

454 1a. linha 
Código Exemplo 2:  

event.cancel.Buble = true; 
alert(EventUtil.getTargett(event).nodeType); 

event.cancelBuble = true; 
alert(EventUtil.getTarget(event).nodeType); 

457 Linha 4 do código paragrafos s[1].onmousedown = function(event) { paragrafos [1].onmousedown = function(event) { 
458 Linha 9 do primeiro código alert(EventUtil.getTarget(event.clientX); alert(EventUtil.getEvent(event).clientX); 
458 Linha 9 do segundo código alert(EventUtil.getTargett(event.clientY); alert(EventUtil.getEvent(event).clientY); 



459 Linha 9 do segundo código alert(EventUtil.getTargett(event.screenX); alert(EventUtil.getEvent(event).screenX); 
460 Linha 9 do primeiro código alert(EventUtil.getTargett(event.screenY); alert(EventUtil.getEvent(event).screenY); 
501 Antepenúltima linha // alerta utf-8, iso-8859-1 // alerta http://www.maujor.com/ 
507 Antepenúltima linha alert(radioQuatro.value)   // alerta pessego alert(radioQuatro.value)   // alerta pera 
514 Linha 4 do Javascript: fdemo.elements[0].blurs() fdemo.elements[0].blur() 
516 Último parágrafo ... o atributo size, o número de caracteres permitido na caixa 

de texto; e o atributo maxlength, o comprimento da caixa ... 
... o atributo maxlength, o número de caracteres permitido 
na caixa de texto; e o atributo size, o comprimento da caixa 
... 

 


