lists_setIndex
Na lista definir nº como

Sobre Listas

Insere ou atualiza um item em uma lista.

Uma lista é uma coleção que permite elementos duplicados e
mantém uma ordenação específica desses elementos. Por essa
característica, quando percorre-se uma lista, sabe-se que os
elementos serão encontrados em uma ordem pré-determinada,
definida na hora da inserção dos mesmos. Uma lista é uma
alternativa a um array comum.
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Parâmetro 1

lista

Lista a ter um item
inserido ou
atualizado

Parâmetro 2

int

índice do item a ser
inserido ou
atualizado

Parâmetro 3

item

Item a ser inserido
ou atualizado

Compatibilidade
Servidor

Cliente

Exemplo 1

Mais sobre
Listas

O bloco
Componente a ser utilizado para definir ou inserir um item em uma
lista.
A opção definir atualiza o valor de um item numa lista a partir de
um índice/posição;
Obs.:
Caso o valor passado como índice para a função esteja
fora da faixa de índices da lista, a opção definir insere o
item.
A opção inserir em adiciona um item numa lista a partir de um
índice/posição.

A função abaixo atualiza o valor do item com índice 3 na lista para
o valor 6. A lista passa então a conter os seguintes valores: [8,4,6]
A função na lista definir nº como permite a atualização ou
inserção de um item em uma lista das seguintes maneiras:
Clique para expandir as opções
n°: exige que um valor inteiro seja passado como parâmetro.
Esse valor representa o índice do elemento a ser atualizado ou
posição na lista a ser inserido;
nº a partir do final: exige que um valor inteiro seja passado
como parâmetro. Esse valor representa o índice do elemento a
ser atualizado ou posição na lista a ser inserido, considerando a
posição inicial como sendo o último item da lista;
primeiro: atualiza o valor do primeiro item da lista ou insere um
novo item na primeira posição da lista;
último: atualiza o valor do último item da lista ou insere um
novo item na última posição da lista;
aleatório: atualiza o valor de um item de forma arbitrária numa
lista ou insere da mesma forma um item na lista.

