
4G – Informática. 

Passo a passo para trabalharmos com SERVLETS 

1 -  Vamos criar um Servlet dentro de um pacote de código fonte. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 – Escolhemos um nome para nosso Servlet 

 

3 – Selecionamos a opção para adicionar informações ao descritor WEB.XML, caso não seja selecionado, será 

necessário a inclusão manual no arquivo WEB.XML conforme visto em sala. 

 



4 – Nosso servlet foi criado, observamos a estrutura dele abaixo: 

 

Podemos observar que ele importa do pacote javax.servlet a classe HttpServlet, ele utiliza basicamente o HTTP para 

tratamento de requisições e respostas, que é o protocolo de entrada utilizado na grande maioria das aplicações 

WEB. 

Para escrevermos uma servlet, é criado uma classe Java que estenda HttpServlet e sobrescreva um método chamado 

processRequest. Esse método será o responsável por atender requisições e gerar as respostas adequadas. 

Repare que o método recebe dois objetos que representam, respectivamente, a requisição feita pelo usuário e a 

resposta que será exibida no final (HttpServletRequest request e HttpServletResponse response) 

É possível obter um objeto que represente a saída a ser enviada ao usuário através do método getWriter da variável 

response. E, a partir disso, utilizar um PrintWriter para imprimir algo na resposta do cliente: 

Nosso primeiro exemplo de implementação não executa nada de lógica e apenas mostra uma página em HTML 

falando para o usuário que é nossa primeira servlet e usa um método request.getContextPath para falar qual é o 

local que a página está guardada.  

 

 



5 – Mapeamento de uma Servlet 

 

Na etapa 3 da criação de nossa servlet, indicamos para que fosse adicionado automaticamente as informações no 

arquivo WEB.XML, que é onde configuramos e mapeamos nossas servlets. 

Caso não tivéssemos selecionado a opção, deveríamos vir até o arquivo WEB.XML e incluir manualmente, 

começamos com a definição da servlet em si, dentro da tag <servlet>. 

<servlet> 

        <servlet-name>PrimeiroServlet</servlet-name> 

        <servlet-class>PrimeiroServlet</servlet-class> 

 </servlet> 

Em seguida, mapeamos nossa servlet para a URL /PrimeiroServlet. Perceba que isso acontece dentro da tag <servlet-

mapping> (mapeamento de servlets) e que você tem que indicar que está falando daquela servlet que definimos 

logo acima: passamos o mesmo servlet-name para o mapeamento: 

<servlet-mapping> 

        <servlet-name>PrimeiroServlet</servlet-name> 

        <url-pattern>/PrimeiroServlet</url-pattern> 

</servlet-mapping> 

Portanto, são necessários dois passos para mapear uma servlet para uma URL: Definir o nome e classe da servlet, 

usando o nome da servlet, definir a URL. 

A servlet pode ser acessada através da seguinte URL: http://localhost:8080/NOME-DO-PROJETO/PrimeiroServlet 

Também no arquivo WEB.XML indicamos qual será nossa página inicial, ou seja, nossa página de entrada padrão 

sempre que acessarmos a página. 

<welcome-file>AdicionaContato.html</welcome-file> Aqui indicamos qual será a página, podendo ser .HTML ou .JSP 

 

http://localhost:8080/NOME-DO-PROJETO/PrimeiroServlet

