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Unidade 1: Introdução à Disciplina
Prof. Daniel Caetano
Objetivo: Apresentar a importância da programação na engenharia.

INTRODUÇÃO
A resolução dos problemas complexos que um engenheiro enfrenta em seu dia a dia,
para que seja realizada com sucesso, exige do profissional da engenharia não apenas
disciplina e atenção, mas também o uso e o desenvolvimento de métodos específicos. Como
os problemas a serem resolvidos são, em geral, de grandes dimensões, adota-se uma postura
de "dividir para conquistar", isto é, dividir um problema em uma sequência de problemas
menores - partes do problema original - de maneira que a solução de cada uma delas,
individualmente, leve ao resultado do problema como um todo.
Qualquer ser humano tem alguma habilidade para decompor problemas grandes em
partes menores; o que leva a esta habilidade ser mais ou menos desenvolvida é o exercício da
mesma. É por essa razão que os melhores engenheiros costumam ser aqueles que possuem
experiência, isto é, aqueles que, ao longo de sua vida, praticaram suficientemente a arte de
decompor problemas, desenvolvendo métodos para sua solução e a capacidade de seguir esses
métodos com disciplina e atenção. Mas como ficam os estudantes de engenharia, que ainda
não tiveram essa oportunidade?
A programação é uma atividade que auxilia o estudante de engenharia a aprimorar sua
habilidade para desenvolver métodos de solução para problemas complexos, em um processo
que se chama "sistematização de soluções". A ferramenta que é usada para isso é a "lógica de
programação", que é o principal foco deste curso. Por outro lado, o ensino da lógica de
computação única e exclusivamente com o propósito de treinar a capacidade de sistematizar a
solução de problemas não seria tão interessante se, além disso, ela não abrisse as portas para
possibilitar inúmeras facilidades para os engenheiros, que vão desde o desenvolvimento de
simples planilhas de Excel que realizem automaticamente cálculos aborrecidos mas
frequentes até o desenvolvimento de sistemas que permitem cálculos tão refinados que jamais
seriam possíveis se realizados à mão, proporcionando não apenas economia mas também
muita eficiência aos projetos de engenharia.
A importância da programação na Engenharia é tão importante que, ao longo da
história, o desenvolvimento das técnicas de programação tem ocorrido de maneira
intimamente ligada ao desenvolvimento da Engenharia. O resultado disso é que, hoje, o uso e
o desenvolvimento de sistemas de software está presente no dia-a-dia de muitos engenheiros,
de maneira que qualquer engenheiro completo deve conhecer pelo menos as noções básicas
envolvidas nesta atividade.
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1. APANHADO HISTÓRICO
Esse universo eletrônico que hoje conhecemos como "mundo da informática" teve seu
início em épocas bem mais precárias, há muitos séculos.
Tudo começou com os babilônios, cerca de 500a.C., com a invenção do ábaco, que
era uma ferramenta de cálculo manual. A primeira evolução do ábaco só veio em 1642, com a
invenção da Pascalene, pelo físico e matemático Blaise Pascal. A Pascalene era um
equipamento mecânico capaz apenas de realizar somas e subtrações. A evolução destes
dispositivos foi muito lenta e eles eram pouco usados, devido ao uso limitado e desajeitado.
Já naquela época, os militares precisavam de soluções sistematizadas para problemas fosse para distribuir produtos ou para construir edificações. Como não existiam equipamentos
confiáveis e rápidos para solucionar seus problemas, eles se utilizavam de pessoas para
cumprir essas tarefas.
Os primeiros Engenheiros eram, efetivamente, militares que projetavam a construção
de equipamentos e edificações de segurança. Ainda nos campos militares, existiam
profissionais específicos da área de cálculos e lógica, que compunham uma espécie de linha
de produção de soluções de problemas específicos. Estes profissionais eram chamados de
Computadores e o uso mais comum para eles era, em períodos de guerra, calcular a lógica de
distribuição de armas e suprimentos, numa atividade que ficou conhecida pelo nome de
Logística.
Com a passagem do tempo, os conhecimentos de construção organizados pelos
engenheiros militares passaram a ser aplicados também nas construções civis, dando origem à
primeira engenharia não militar e, por isso mesmo, denominada Engenharia Civil. Os
engenheiros civis atuavam primariamente na área de construção de edifícios, mas também se
envolviam em projetos meios de transporte e outras máquinas. Posteriormente a Engenharia
Civil foi desmembrada, com a criação da Engenharia Mecânica.
Essa estrutura funcionava, mas a quantidade de profissionais necessários era cada vez
maior, devido às crescentes demandas dos militares e sociedade. Foi então que uma revolução
ocorreu: o invento do motor elétrico.
Com o motor elétrico, foi possível construir máquinas mecânicas muito mais
complexas e "rápidas". Uma das primeiras máquinas deste tipo foi usada com o propósito de
realizar a contabilização do censo dos Estados Unidos da América. Esta máquina foi
projetada por Hermann Hollerith, fundador da IBM e também criador da máquina que
realizava o cálculo do pagamento dos funcionários, produzindo um pequeno resumo de
contabilidade que recebeu o seu nome, sendo chamado até hoje de "Olerite". A
"popularização" da energia elétrica e dos motores elétricos deram, então, origem à
Engenharia Elétrica.
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Na segunda guerra mundial, os engenheiros alemães criaram máquinas complexas de
criptografia de dados, chamadas "Enigma". As forças militares aliadas, incluindo o exército
norte-americano, eram capazes de captar as mensagens transmitidas pelos alemães mas, como
estas estavam codificadas, não era possível compreendê-las. Percebendo que era fundamental
decifrar tais mensagens para a vitória e, verificando que a decodificação pelos computadores
humanos era impossível, engenheiros foram chamados para que fossem propostas máquinas
capazes de decifrar as mensagens codificadas pelo Enigma.
Diante das novas possibilidades dos computadores mecânicos demonstradas pelas
invenções de Hermann Hollerith, os militares encomendaram aos engenheiros o
desenvolvimento de dois equipamentos, capazes de substituir os computadores humanos para
os propósitos de cálculo de balística (trajetórias de mísseis) e decodificação dos códigos do
Enigma. Estes equipamentos, construídos com base na tecnologia de válvulas, foram
denominados "computadores eletrônicos". O primeiro deles foi denominado ENIAC
(Eletronic Numerical Integrator and Computer) e, o segundo, Colossus. Ambos cumpriram
bem suas funções, a despeito de seu tamanho descomunal e de sua falta de confiabilidade.
As evoluções seguintes, com o uso de transistores e circuitos integrados, vieram a
reduzir os tamanhos e ampliar a confiabilidade, além de permitir uma novidade significativa:
os computadores passaram a ser programáveis, isto é, sua função poderia ser modificada de
acordo com um conjunto de configurações denominada "programação".
Como os projetistas dos computadores eram engenheiros e os programas usualmente
focavam soluções de problemas de engenharia, os primeiros programadores foram os
engenheiros que projetavam os computadores.
Com o tempo, o projeto de computadores começou a exigir conhecimentos
específicos demais, dando origem à Engenharia Micro Eletrônica e à Engenharia de
Computação, responsáveis pelo projeto dos computadores e softwares básicos que neles
operam (como os sistemas operacionais, drivers etc.). Adicionalmente, muitos dos sistemas
desenvolvidos hoje em dia nada têm a ver com problemas de engenharia clássica, mas o
desenvolvimento do software em si ganhou o status de problema complexo a ser resolvido,
dando origem à Engenharia de Software.
Entretanto, o uso dos computadores e softwares na engenharia tradicional não foi
reduzido, muito pelo contrário: hoje os computadores e sistemas de engenharia fazem parte
do dia-a-dia de praticamente todo engenheiro.

2. SOFTWARES PARA ENGENHARIA
A quantidade de softwares específicos para engenharia é imensa. Ela passa por
softwares de CAD (AutoCAD, MicroStation), de cálculo (Mathematica, MathLab), de
estatística (MiniTab, Statistica), Cálculo de Estruturas (Adina), Fluxo de Transporte e
Logística (TransCAD), de Tubulações e Drenagem (Cesg, Cdren), projeto de placas de
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circuitos (Tango), Simuladores Diversos (Arena), projeto de circuitos integrados (Quartus II),
simulação de circuitos eletrônicos (ModelSim) e uma infinidade de outros.
O desenvolvimento de todos estes softwares conta não apenas com a participação de
engenheiros de software e computação, mas também engenheiros de outras áreas normalmente os que irão utilizar o software - pois o sistema deve ser planejado de acordo
com o uso que dele será feito: todas as configurações necessárias devem ser possíveis, os
valores padrão devem fazer sentido, as equações e cálculos devem ser corretamente
implementados e realizar as verificações adequadas...
Assim, boa parte do corpo de desenvolvedores destes softwares não são engenheiros
de software por formação, mas sim engenheiros civis, elétricos, mecânicos, de produção...
que se especializaram na atividade de programação e projeto de software para a produção de
softwares específicos de qualidade superior.

3. SOFTWARE NO DIA A DIA DO ENGENHEIRO
Existem diversas situações no dia a dia de um engenheiro que a habilidade de
programar pode simplificar muito sua vida. De maneira simplificada, toda a atividade
rotineira pode ser auxiliada com o uso de um programa de computador.
Planilhas e macros de Excel podem ser desenvolvidas para controles financeiros,
sistemas de registro e totalização de dados podem ser desenvolvidos e até mesmo cálculos
complexos como movimentos de terra, cálculos de circuitos e alterações nas vazões de rios dentre muitos outros - podem ser programados pelo engenheiro com relativa simplicidade.
Para o engenheiro que sabe programar, a imaginação é realmente o limite, com
relação às facilidades que um computador pode trazer para sua vida.
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Unidade 2: Introdução à Organização de Computadores
Prof. Daniel Caetano

Objetivo: Introduzir os conceitos básicos do funcionamento de um computador para
possibilitar a compreensão do conceito de variáveis em um software.
Bibliografia STALLINGS, 2003; MURDOCCA e HEURING, 2000; BOENTE,
2006.

INTRODUÇÃO
Quando desejamos entender como usar corretamente uma ferramenta, é preciso
entender como ela funciona, como pode ser regulada e o que ela pode fazer por nós. No caso
dos computadores, isso não é diferente: para que possamos usá-lo em todo seu potencial,
precisamos conhecê-lo com alguma profundidade.
Nesta aula iniciaremos conhecendo os principais elementos de um computador e o
funcionamento básico de cada um deles. Também será apresentada a base de numeração
"binária", que é a "linguagem do computador". Finalmente é apresentada a memória e seu
funcionamento básico, bem como a representação de dados nessa memória.

1. O FUNCIONAMENTO GERAL DO COMPUTADOR
O modelo de funcionamento lógico dos computadores modernos foi proposto pela
primeira vez por John von Neumann, um dos projetistas e construtores do ENIAC. Em seu
modelo, representado simplificadamente pela Figura 1, o computador é composto por 4
elementos fundamentais: a Unidade Central de Processamento (UCP ou CPU), a Unidade de
Memória, a Unidade de Entrada e a Unidade de Saída.

Figura 1: Modelo simplificado baseado no Modelo Von Neumann

A função da CPU é a de coordenar todo o funcionamento do equipamento, além de
realizar todos os cálculos necessários. As Unidades de Entrada têm a função de fornecer os
dados para processamento; estes dados (números) são armazenados na Unidade de Memória.
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As Unidades de Saída, por sua vez, são responsáveis por apresentar os resultados dos cálculos
ao mundo exterior. Um fato importante é que este foi o primeiro modelo que propôs o
armazenamento dos programas (software) na Unidade de Memória, juntamente com os dados
em processamento, como ocorre em grande parte dos sistemas computacionais modernos.
Uma sequência possível de funcionamento de um computador é a seguinte:
1. A CPU começa a leitura do programa na memória.
2. Seguindo as especificações do programa, a CPU solicita dados de entrada às
unidades de entrada.
3. A CPU realiza as operações de cálculo necessárias e armazena os resultados na
memória.
4. Ao término dos cálculos, o programa orienta a CPU a enviar os resultados para
alguma das unidades de saída.
1.1. As Partes de uma CPU
Como é possível verificar, a CPU tem umpapel de destaque no processo, aparecendo
em praticamente todas as etapas do funcionamento, mas com funções distintas: em algumas
situações ela aparece coordenando o processamento e, em outras, realizando cálculos. Por
essa razão, von Neumann julgou conveniente representá-la como sendo composta por duas
partes: a Unidade de Controle (UC) e a Unidade Lógica Aritmética (ULA).
A Unidade de Controle é responsável por coordenar o funcionamento do computador;
é ela a responsável por acessar a memória e executar a sequência lógica de um programa. A
Unidade Lógica Aritmética, por sua vez, tem a função de realizar cálculos e operações
lógicas, como apoio para o funcionamento da Unidade de Controle.
Em uma analogia simplificada, a UC usando a ULA seria como um ser humano
usando uma calculadora. Quem sabe o que e quando precisa ser feito é a UC, mas quem sabe
fazer o cálculo é a ULA.
1.2. Dispositivos de Entrada e Saída
Os dispositivos de Entrada são, fundamentalmente, aqueles utilizados para entrada de
dados no computador. Os mais clássicos são o teclado e mouse, passando pelas telas de
toque... no entanto, estes dispositivos podem ser representados pela mais vasta gama de
sensores, como os de temperatura e movimento. Quando usamos um programa, os
dispositivos de entrada fornecem ao computador dados para processamento; quando
programamos, esses mesmos dispositivos fornecem ao computador uma lógica a ser seguida.
Do ponto de vista do computador, os dispositivos de entrada têm a função de
converter as informações fornecidas pelo usuário para uma forma numérica que ele seja capaz
de entender e armazenar em sua memória.
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Os dispositivos de saída são aqules cuja função é apresentar resultados ao usuário.
Esses dispositivos são encontrados nas mais variadas formas, desde os clássicos monitores e
impressoras, passando por dispositivos geradores de som, controladores de equipamentos
mecânicos, dentre outros.
Do ponto de vista do computador, os dispositivos de saída têm a função de converter
as informações numéricas fornecidas pelo computador para uma forma que o ser humano seja
capaz de compreender, através do uso de imagens e sons.
Atenção: pen drives, HDs e outros dispositivos do gênero são classificados como unidades de
memória (armazenamento). Relaxando um pouco o rigor, se considerarmos a troca de informações entre
mais de um computador e falarmos em dispositivos de armazenamento removíveis, é possível
interpretá-los como dispositivos de entrada ou saída, dependendo da situação de uso.

2. A MEMÓRIA PRINCIPAL
A Unidade de Memória pode ser dividida em dois tipos de memória: a memória
permanente e a memória volátil. A memória permanente é aquela em que armazenamos
nossas informações para que elas possam ser reutilizadas no futuro. Exemplos de memória
permanente são os discos (removíveis ou não) e fitas magnéticas.
A memória volátil, por outro lado, tem a principal função de armazenar as
informações utilizadas pelos computadores durante seu processamento: enquanto nosso
computador está funcionando, é lá que encontraremos o nosso programa e as informações que
por ele são tratadas. Por ser indispensável ao funcionamento do computador, a memória
principal é também chamada de memória principal.
A memória principal é usada para guardar informações. Como a razão de guardar
informações é poder utilizá-las depois, é fundamental que todas as informações armazenadas
na memória possam ser, posteriormente, recuperadas. Para que isso seja possível, a memória
do computador é organizada como se fosse um grande arquivo de fichas.
Cada uma das fichas é única e possui um nome numérico também único. Esse número
que dá nome à ficha é chamado de endereço de memória. Como cada ficha pode armazenar
um único dado, pode-se dizer que cada dado na memória fica associado a um endereço de
memória. Cada uma dessas fichas é chamada de posição de memória.
Podemos imaginar, por exemplo, que a memória do computador seja como um
enorme arquivo de gavetas numeradas e que cada uma dessas gavetas pode guardar um dado
diferente. Se quisermos o dado armazenado na gaveta 2376, basta abrir a gaveta 2376 e pegar
esse dado. No computador o processo é o mesmo: se quisermos o valor armazenado na cujo
endereço é 2376, basta solicitarmos o dado do endereço de memória 2376.
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É comum representarmos a memória como uma tabela, indicando os valores
existentes em cada posição de memória:
Endereço
Valor

0
10

1
57

2
0

3
255

4
100

5
7

6
10

7
2

Como já foi dito, o computador só lida com números e, assim, em sua memória
apenas números são armazenados. Entretanto, o computador não "vê" os números da mesma
maneira que nós. Para entender a forma com que o computador entende os números, é
interessante verificar primeiramente a forma como nós entendemos os números.

3. A LINGUAGEM DO COMPUTADOR
Nós, seres humanos, possuímos cinco dedos em cada uma das mãos, totalizando dez
dedos nas mãos, como um todo. Isso fez com que construíssemos um sistema numérico
bastante peculiar: o sistema decimal.
No sistema decimal, usamos dez elementos para representar os números: 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9. Em um número decimal, cada um destes elementos recebe o nome de dígito.
Cada dígito de um número decimal representa um multiplicador de uma potência de dez.
Observe os exemplos:
Número
27
=
256
=
1537 =

Milhar

Centena

1*1000 +

2*100 +
5*100 +

Dezena
2*10 +
5*10 +
3*10 +

Unidade
7*1
6*1
7*1

Numeremos os dígitos da direita para a esquerda, começando em zero, como indicado
a seguir, usando o número 1537 como exemplo:
Dígito
Número

3
1

2
5

1
3

0
7

É possível, então, perceber que o número que indica a posição do dígito representa o
expoente da potência de dez que o multiplica:
Nome do Dígito
Unidade
Dezena
Centena
Milhar

Posição
0
1
2
3

Multiplicador
1 = 100
10 = 101
100 = 102
1000 = 103

Assim, de uma forma um pouco menos comum, é possível descrever os números
como se segue:
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27 = 2*101 + 7*100
256 = 2*102 + 5*101 + 6*100
1537 = 1*103 + 5*102 + 3*101 + 7*100
Observe que existe um claro padrão.

3.1. O Computador e os Números
Como apresentado anteriormente, acredita-se que os humanos trabalhem com
números decimais por conta da quantidade de dedos que temos nas mãos; os computadores,
entretanto, foram construídos com uma outra característica, que torna a representação
numérica mais natural em um outro formato.
Como se sabe, os computadores são construídos por peças eletrônicas como fios e
transístores. Apesar de ser possível representar uma ampla gama de valores com um único
fio, através de diferentes tensões, os engenheiros consideraram que isso seria muito pouco
prático, além de menos confiável, já que podem ocorrer variações significativas de tensão
com a mudança da temperatura dos equipamentos.
Assim, foi definido o conceito da eletrônica digital, em que um fio/conexão devem
transmitir apenas um de dois valores: ligado (com tensão) ou desligado (sem tensão). Essa
decisão tem um impacto bastante relevante na forma com que representamos as informações
em um computador: considerando que o fio é a "mão" do computador, ele considera apenas
dois dígitos: 0 e 1 - diferentemente de nós, que consideramos os dígitos de 0 a 9!
A informação que pode ser representada por um "fio" - 0 ou 1 - é denominada bit, e é
a menor unidade de informação de um computador. Se um processador tivesse apenas 1 bit,
ele só seria capaz de representar os números 0 e 1. Mas, e se ele tiver 2 bits? A tabela abaixo
mostra todas as combinações possíveis:
00

01

10

11

E se ele tiver 3 bits?
000

001

010

011

100

101

0011
1011

0100 0101
1100 1101

110

111

E se ele tiver 4 bits?
0000
1000

0001
1001

0010
1010

0110 0111
1110 1111

Observe que o número de bits representa o número de dígitos binários; além disso,
considerando n bits, o número de combinações possíveis é dado por 2n: um computador com
8 bits pode representar até 28 = 256 números e um de 16 bits pode representar até 216 = 65536
números... e assim por diante.
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Nota: como 256 variações eram suficientes para representar a maior parte das informações
necessárias nos primeiros computadores, o conjunto de 8 bits ganhou um nome específico: byte. Assim,
um byte é um conjunto de 8 bits.

3.2. Conversão de Números Binários para Decimais
Mas que números esse valores representam, em nossa notação decimal?
Existe uma regra de conversão muito simples. Lembremos como representamos o
número decimal anterioremente:
Dígito
Número

3
1

2
5

1
3

0
7

1537 = 1*103 + 5*102 + 3*101 + 7*100
Se fizermos o mesmo com um número binário, por exemplo, o número binário 1101,
teremos:
Dígito
Número

3
1

2
1

1
0

0
1

1101 binário = 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20
Observe que os 10n foram substituídos por 2n; a razão para isso é que antes estávamos
em uma base decimal, agora estamos em uma base binária. Façamos essa conta:
1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 = 8 + 4 + 0 + 1 = 13
Logo: 1101 binário = 13 decimal
Observe que agora temos uma confusão de representação: um número binário poderia
ser lido erradamente como um número decimal. Para evitar esse problema, é usual acrescentar
a letra "b" após valores binários, para evitar confusão. Em outras palavras, a representação é a
seguinte:
Texto
1101
1101b

Valor (em decimal)
1101
13

A tabela a seguir mostra a conversão das 16 combinações de números de 4 bits de
binário para decimal:
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Binário
0000b
0001b
0010b
0011b
0100b
0101b
0110b
0111b

Decimal
0
1
2
3
4
5
6
7

Binário
1000b
1001b
1010b
1011b
1100b
1101b
1110b
1111b

Decimal
8
9
10
11
12
13
14
15

2.3. Conversão de Números Decimais para Binários
A conversão de números decimais para binários é similar, e é realizada com um
processo de sucessivas divisões inteiras por dois, parando quando a divisão valer 0. Os restos
das divisões vão compondo o valor em binário, da esquerda para a direita. Por exemplo:
vamos transformar o valor 13 em sua representação binária:
13 / 2 = 6 e sobra...
6 / 2 = 3 e sobra...
3 / 2 = 1 e sobra
1 / 2 = 0 e sobra

1
0
1
1

Assim, o valor 13 é representado em binário como 1101b. Tentemos novamente com
outro número maior, 118:
118 / 2 = 59 e sobra...
59 / 2 = 29 e sobra...
29 / 2 = 14 e sobra...
14 / 2 = 7 e sobra...
7 / 2 = 3 e sobra...
3 / 2 = 1 e sobra...
1 / 2 = 0 e sobra...

0
1
1
0
1
1
1

Assim, o valor 118 é representado em binário como 1110110b

4. OS DADOS E A MEMÓRIA
Na grande maioria dos computadores modernos, cada posição de memória tem
tamanho suficiente para armazenar exatos 8 bits, ou seja, 1 byte. Mesmo em computadores
de 32, 64 ou 128 bits, as informações são armazenadas em bytes em memória - daí a sua
especificação em múltiplos de byte: quilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte...
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Lembremos que um byte tem 8 bits e pode representar 256 diferentes números. A
tabela a seguir representa o valor 4 armazenado na forma de um byte:
Bit

7

6

5

4

3

2

1

0

Valor

0

0

0

0

0

1

0

0

Essa representação, que considera números inteiros sem sinal, armazena valores que
representam os números de 0 a 255; neste caso, os 8 dígitos binários são válidos para
representar o número.
Entretanto, é comum que se use um destes bits (o bit 7) para representar o sinal: 0 é
positivo e 1 é negativo. Assim, o número -4 poderia ser representado, por exemplo, como
segue abaixo:
Bit

7- Sinal

6

5

4

3

2

1

0

Valor

1

0

0

0

0

1

0

0

Isso faz com que os números representados variem, simplificadamente, de -127 a
+127.

4.1. Os Números Reais
Como é possível observar, os números apresentados até o momento são todos
números inteiros. Como representar números reais, ou seja, números "com vírgula"?
Bem, o computador só pode representar números inteiros, mas existe uma maneira de
representar números com vírgula com um truque similar ao do "sinal" dos números inteiros.
Consideremos que todo número com vírgula pode ser escrito como um número com a vírgula
em posição fixa multiplicado por uma potência de 10. Observe os exemplos:
1,75 * 100
1,75 * 10-2
1,75 * 101
2,28 * 102

1,75 =
0,0175 =
17,5 =
228,0 =

A idéia é, então, indicar que todo número real, na memória, será indicado como um
número em que a vírgula é considerada fixa entre a primeira e a segunda casa da esquerda
para a direita (denominado mantissa), multiplicada por uma potência de 10, cujo expoente
também será armazenado no número em questão:
Expoente

Número (Mantissa)

Bit

7 - Sinal

6

5

4 - Sinal

3

2

1

0

Valor

1

1

0

0

1

1

0

0
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Nesta tabela, o valor representado na região do número é 12 (verifique!). Assim, como
a vírgula da mantissa é fixa entre o primeiro e o segundo númeor, o valor da mantissa é 1,2. O
expoente representado, por sua vez, é o número -2 (verifique!), o que significa se tratar do
número 1,2 * 10-2 = 0,012.
Essa representação de número em que temos uma mantissa com ponto fixo e um
expoente de potência de 10 é chamada de representação em ponto flutuante, porque é a
potência de 10 que indica onde realmente está a vírgula (ou seja, a posição da vírgula é
variável... ou flutuante).
4.2. Números Maiores
Como pode ser observado, a representação de números inteiros e de números reais é
limitada, quando se usa apenas 8 bits. Por essa razão, os números costumam ser interpretados
em grupos de dois e quatro bytes, denominados word (palavra) e dword (palavra dupla). Isso
permite a representação de números bem maiores, como indicados abaixo em dois bytes, o
número inteiro 1537 e o real 0,01876 (verifique!):
Bit

15- Sinal

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Valor

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Expoente

Mantissa

Bit

15- Sinal

14

13

12

11- Sinal

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Valor

1

0

1

0

0

1

1

1

0

1

0

1

0

1

0

0

4.3. As Letras
Até o momento vimos como armazenar números de diferentes tipos na memória. Mas
como armazenar letras? Bem, este foi um problema que surgiu nos primórdios da computação
e, por esta razão, existe uma solução padrão, que é a chamada Tabela ASCII (ASCII significa
American Standard for Computer Information Interchange). Esta tabela relaciona cada valor
numérico de um byte a cada um dos códigos visuais usados por nós na atividade da escrita. A
tabela de conversão é apresentada na página seguinte (fonte: Wikipédia).
Observem, porém, que nem todos os caracteres são definidos por essa tabela: em
especial, os caracteres acentuados estão faltando. Mas não são apenas estes: também não
estão presentes os caracteres japoneses, chineses, russos... dentre tantos outros.
Por essa razão, atualmente existem diversas outras "tabelas de código de caracteres"
ou "páginas de código de caracteres" (do inglês codepage), que extendem a tabela abaixo
indicando os símbolos faltantes aos códigos livres (não especificados pela tabela ASCII).
Entretanto, com a grande troca de arquivos entre pessoas de países diferentes, isso começou a
causar alguma confusão. Foi assim que surgiram então os códigos Unicode, que são versões
alternativas e universais à tabela ASCII. O padrão UTF (Unicode Transformation Format)
define várias tabelas, sendo as mais conhecidas e usadas as tabelas UTF-8 e UTF16.
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Unidade 3: Introdução à Lógica
Prof. Daniel Caetano

Objetivo: Apresentar o conceito de lógica, seu uso e sua representação.
Bibliografia: ASCENCIO, 2007; MEDINA, 2006; SILVA, 2010; SILVA, 2006.

INTRODUÇÃO
Um programa de computador é essencialmente composto por cálculos e decisões
lógicas. Com os cálculos já estamos acostumados: são contas de soma, subtração,
multiplicação... dentre tantas outras. Mas e a parte das decisões lógicas?
As decisões lógicas são aquelas que coordenam a execução dos cálculos, para que, em
conjunto, eles produzam o resultado para um problema maior. São as decisões lógicas que
definem se um cliente tem ou não desconto em sua compra, ou se um aluno foi ou não
aprovado em seu curso.
Dada a importância da lógica neste processo, pode-se dizer que programar um
computador é, em grande parte, um exercício de lógica.
Esta aula apresentará o conceito de lógica e como usá-la para construir algoritmos,
isto é, coordenar a execução de cálculos para resolver um problema maior. Serão
apresentadas também duas maneiras gráficas distintas de representar os algoritmos, para
facilitar a compreensão dos mesmos.

1. O QUE É LÓGICA?
Ainda que não percebamos, a lógica está presente em nosso dia-a-dia. Quando o
professor diz ao aluno que ele precisa ter frequência de pelo menos 75% e média de pelo
menos 6,0 para ser aprovado, o aluno sabe que não adianta atender aos 75% de frequência se
não tiver média 6,0; o contrário também vale: de nada adianta ter 10,0 de média se a
frequência for inferior a 75%.
Caso o professor tivesse dito que basta o aluno ter frequência acima de 75% ou média
de pelo menos 6,0 para ser aprovado, a história seria completamente diferente, não é mesmo?
A diferença de interpretação destas duas colocações está, exatamente, na lógica
apresentada por elas. Repare nas pequenas partículas em negrito, e e ou. São elas que fazem
toda a diferença.
Como a lógica tem muita relevância dentro do contexto da matemática, os filósofos e
matemáticos trataram de "formalizar" a lógica, isto é, representá-la em termos matemáticos.
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Essa representação é sempre feita com base em sentenças declarativas, também conhecidas
como proposições, que podem ser falsas ou verdadeiras.
As proposições consideradas na lógica matemática possuem duas características:
1. Uma proposição é verdadeira ou falsa.
2. Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa, simultaneamente.
Podemos escrever proposições como:
p:
q:

2+3 = 5
2+2 > 5

(proposição verdadeira)
(proposição falsa)

As proposições da lógica podem ser agrupadas em uma proposição composta, com o
uso de operadores lógicos E, OU e NÃO. O resultado da proposição composta - falsa ou
verdadeira - depende das proposições originais simples e dos operadores.
Por exemplo: consideremos que, para que um aluno esteja aprovado, ele precisa de
Média ≥ 6,0 e Frequência ≥ 75%. Usando o símbolo M para indicar a média e F para indicar a
frequência, podemos escrever estas duas condições na forma de duas proposições lógicas
simples:
p:
q:

M ≥ 6,0
F ≥ 75%

Ocorre que AMBAS as proposições precisam ser verdadeiras para que o aluno seja
aprovado; assim, podemos escrever:
r:

pEq

Em que a proposição r indica se o aluno está aprovado (verdadeira) ou não (falsa).
Como é possível verificar, o uso de letras para dscrever as operações E, OU e NÃO
pode causar confusões na hora de representar as composições de proposições. Na matemática,
para evitar a confusão, são usados os seguintes símbolos:
E:
^
OU: v
NÃO: ¥
Assim, a proposição r pode ser reescrita como:
r: p ^ q
Essa proposição indica que r será verdadeira se e somente se M e F forem,
simultaneamente, verdadeiras. Se qualquer uma delas (ou ambas) forem falsas, r será falsa,
indicando que o aluno não está aprovado.
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Em um outro exemplo, podemos construir a proposição u, que indica se um
funcionário é ruim. Consideremos F a frequência com que o empregado falta e A a frequência
com que ele chega atrasado, podemos fazer as afirmações s e t:
s:
t:

F > 2%
A > 5%

Considerando que um mau empregado é aquele que falta muito ou chega muito
atrasado (qualquer um dos dois), pode-se escrever a proposição u da seguinte forma:
u:

svt

Assim, u será verdadeira sempre que F ou A forem verdadeiras - isoladamente ou
simultaneamente.
A função do operador NÃO ¥ não é, diretamente, para compor proposições, mas para
inverter o resultado de uma proposição. Por exemplo:
Se M ≥ 6,0, a primeira proposição será verdadeira; se u indica se o funcionário é ruim,
¥u indica se o funcionário é bom.
A tabela que relaciona todos os resultados possíveis para as composições de
proposições com os operadores lógicos é chamada de "tabela verdade". A tabela verdade para
duas proposições quaisquer, A e B, está representada abaixo:
A
FALSO
FALSO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
FALSO
FALSO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
-

Operação
OU
OU
OU
OU
E
E
E
E
NÃO
NÃO

B
FALSO
VERDADEIRO
FALSO
VERDADEIRO
FALSO
VERDADEIRO
FALSO
VERDADEIRO
FALSO
VERDADEIRO

Resultado
FALSO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
FALSO
FALSO
FALSO
VERDADEIRO
VERDADEIRO
FALSO

Na programação, a lógica é empregada para que se possa tomar decisões com base em
resultados dos cálculos. Por exemplo: se estamos calculando a média de um aluno e, com
uma proposição lógica verifica-se que a média do aluno é menor que a média mínima de
aprovação, é possível imprimir uma mensagem especificando que o aluno está reprovado.
Na prática, é uma combinação de cálculos com decisões baseadas em proposições
lógicas que se constrói um programa; entretanto, para que isso fique mais claro, devemos
discutir alguns outros conceitos.
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2. RESOLVENDO PROBLEMAS: ALGORITMOS
O ato de programar um computador é, no fundo, o ato de configurar o computador
para que ele nos resolva um problema.
Vejamos o que vários autores nos dizem sobre a palavra "algoritmo":
Segundo Forbellone, "Algoritmo é uma sequência de passos que visa atingir um
objetivo bem definido"; segundo Ascencio, "Algoritmo é a descrição de uma sequência de
passos que deve ser seguida para a realização de uma tarefa. Segunfo Manzano, "Algoritmo
são regras formais para a obtenção de um resultado ou soluções de um problema, englobando
fórmulas e expressões aritméticas".
Ora, segundo esses autores, algoritmo é exatamente a definição dos passos para
resolver um problema. Em outras palavras, se tivermos o algoritmo para resolver nosso
problema, o ato de programar pode ser descrito como configurar o computador para que
ele siga os passos de um algoritmo.
Mas qual é a "cara" de um algoritmo? É muito complicado?
Na verdade, não. Como o ser humano sempre teve a necessidade de resolver
problemas - e de transmitir o conhecimento de como fazê-lo para outros seres humanos - os
algoritmos estão presentes no nosso dia-a-dia há muito mais tempo que os computadores ou
máquinas. Um exemplo clássico são as receitas de culinária:
Algoritmo 1 - Fazer um Omelete:
Passo 1: Em um prato fundo, bata 3 ovos.
Passo 2: Acrescente sal.
Passo 3: Acrescente cheiro-verde.
Passo 4: Bata mais um pouco.
Passo 5: Leve ao fogo médio em frigideira untada com manteiga.
Passo 6: Depois de dourar um lado, vire e deixe dourar o outro lado.
Algoritmo 2 - Fazer um Misto Quente
Passo 1: Pegar o presunto
Passo 2: Grelhar o presunto
Passo 3: Colocar o queijo sobre o presunto
Passo 4: Pegar duas fatias de pão de forma
Passo 5: Colocar uma fatia de pão sobre o queijo.
Passo 6: Virar e colocar a outra fatia de pão.
Passo 7: Deixe dourar ambos os lados.

Lógica de Programação para Engenharia

5

Atualização: 16/01/2013

Mas não é só na culinária que os algoritmos estão presentes:
Algoritmo 3 - Trocar uma Lâmpada
Passo 1: Pegar uma lâmpada nova.
Passo 2: Pegar uma escada.
Passo 3: Posicionar a escada sob a lâmpada queimada.
Passo 4: Subir na escada com a nova lâmpada.
Passo 5: Retirar a lâmpada queimada.
Passo 6: Colocar a nova lâmpada.
Passo 7: Descer a escada.
Passo 8: Testar interruptor.
Passo 9: Guardar a escada.
Passo 10: Jogar lâmpada queimada no lixo.
Algoritmo 4 - Usar um Novo DVD
Passo 1: Ligue os cabos
Passo 2: Ligue o aparelho de TV
Passo 3: Ligue o DVD
Passo 4: Insira o DVD

Você deve estar pensando: "Ah, então construir um algoritmo é fácil!" Realmente não
é difícil, mas antes prestemos atenção em alguns detalhes dos algoritmos apresentados.
Exemplos:
No Algoritmo 1, onde devo encontrar os ovos? E o que significa "bater os ovos"?
Jogá-los contra o prato? No Algoritmo 2, o que significa "grelhar o presunto"? No algoritmo
3, onde a lâmpada queimada ficou quando se desceu a escada... e como ela surgiu de volta
para ser jogada fora? Jogar fora em qual lixo? No algoritmo 4, quais são os cabos? Ligá-los
onde?
Peguemos o Algoritmo 4 e vamos tentar refiná-lo:
Algoritmo 4 - Usar um Novo DVD
Passo 1: Pegue os cabos de áudio e vídeo.
Passo 2: Conecte a TV ao DVD com o uso destes cabos, com base em sua cor.
Passo 3: Ligue o conector de energia da TV na tomada.
Passo 4: Ligue o conector de energia do DVD na tomada.
Passo 5: Aperte o botão "Ligar" da TV.
Passo 6: Aperte o botão "Ligar" do DVD.
Passo 7: Aperte o botão "Eject" do DVD.
Passo 8: Insira o disco DVD na bandeja.
Passo 9: Aperte o botão "Eject" do DVD.
Passo 10: Aperte o botão "Play".

Esse "refinamento" feito teve o objetivo de "minimizar o conhecimento prévio", isto
é, reduzir a necessidade do executor das instruções conhecer previamente os passos sobre
como realizar as tarefas que o algoritmo propõe.
Note, porém, que mesmo a versão refinada do Algoritmo 4 ainda traz algumas
dúvidas: onde estão os cabos? Onde está o botão "play"? Um refinamento ainda maior
exigiria que fossem descritas as tarefas de "pegar", "conectar", "ligar", "apertar", "inserir"...
que são todas tarefas que, se pressupõe, são conhecidas previamente.
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Assim, escrever um algoritmo completo depende de saber quais são os conhecimentos
prévios disponíveis pela pessoa que vai executar o algoritmo. Por exemplo: para um
programador experiente, que trabalhe em uma empresa que só faz aplicações Web, este
algoritmo diz tudo:
Algoritmo para Cálculo de Índice de Massa Corporal
Passo 1: faça um programa que calcule o IMC = peso / (altura*altura).
Obviamente se ele não estiver trabalhando em uma empresa Web, fica a dúvida: é
para usar web, é para fazer com uma janela, é para fazer como um aplicativo de "modo
texto", é para fazer para celular...?
Quanto menos conhecimento prévio o executor do algoritmo tem, mais detalhadas
precisam ser as ordens. É neste sentido que desenvolver algoritmos para computadores se
torna, por vezes, um pouco massante: os computadores têm um conhecimento prévio muito
pequeno, se comparado a um ser humano. Basicamente, o conhecimento prévio dos
computadores se resume a:
a) Fazer contas.
b) Tomar decisões com base em proposições lógicas.
c) Obter informações do usuário.
d) Transmitir informações para o usuário.
3. REPRESENTANDO ALGORITMOS
O desenvolvimento de algoritmos para computador é, como visto, um processo um
tanto burocrático. Temos de descrever como um problema é resolvido em todos os detalhes,
representando todas as tarefas na forma de cálculos e decisões lógicas. Um algoritmo pode ser
descrito na forma narrativa, na forma gráfica ou na forma de código ou pseudo-código.
A forma narrativa, usando linguagem natural, é usualmente muito ambigua para ser
usada na programação. Por exemplo, considere a seguinte frase:
"O sapo ouviu um ruído da porta".
Não é possível identificar se:
a) O sapo estava junto à porta quando ouviu um ruído.
b) O sapo ouviu um ruído emitido pela porta.
c) O sapo ouviu um ruído de algum lugar que entrou pela porta.
Assim, a narrativa em linguagem natural usualmente não é empregada para
representar algoritmos computacionais. Em seu lugar, sobram as alternativas de representação
gráfica ou em código. Como as representações com código são muito burocráticas, vamos
deixá-las para um momento posterior.
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As representações gráficas de algoritmos foram criadas para facilitar o raciocínio e a
compreensão inicial, sendo as mais populares o fluxograma e, em alguns meios, o diagrama
de Chapin.
Nessa sessão veremos como representar cada um deles.
3.1. FLUXOGRAMAS
Os fluxogramas representam o fluxo de execução de um algoritmo, usando para isso
uma simbologia própria, como a representada abaixo:

Consideremos o seguinte algoritmo, escrito na forma de linguagem natural:
Passo 1:
Passo 2:
Passo 3:

Receber dois números que serão multiplicados.
Multiplicar os números.
Mostrar o resultado obtido na multiplicação.

De maneira bem rudimentar, isso pode ser expresso com o seguinte fluxograma:

Por que "rudimentar"? Bem, este fluxograma não explicita algumas coisas. Por
exemplo: quantas são as entradas? Exatamente quais são operações feitas? Qual o resultado a
ser impresso? Para melhorar o fluxograma, é preciso especificar esses detalhes de um maneira
mais clara.
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Como não sabemos qual é o número que o usuário vai digitar, usaremos apelidos, ou
seja, nomes alfanuméricos para representar estes valores que não sabemos precisamente. Por
exemplo, podemos chamar o primeiro número digitado pelo usuário de N1 e o segundo
número digitado pelo usuário de N2. Se chamarmos o resultado da multiplicação de M, a
operação da multiplicação pode ser escrita como M = N1 * N2!
Vamos usar esses "apelidos" que demos aos valores para representar o mesmo
fluxograma anterior:

Apesar da leitura mais "codificada", este fluxograma é muito mais claro com relação
às operações a serem realizadas. Os símbolos oferecem todas as informações necessárias:
após o início, são colhidos dois números: N1 e N2. Estes números são multiplicados, com
resultado M. O valor de M é impresso e o algoritmo chega ao fim.
Esses valores que não sabemos quais são e aos quais demos um "apelido" é dado o
nome de variável. Uma variável é, pois, um valor numérico que, pela impossibilidade de
determinação no momento de elaboração do algoritmo, é subsituído por um nome
alfanumérico.
Observe que todo algoritmo tem um único início e sempre chega a um final.
Mas... e as decisões com base em proposições lógicas? Onde ficam? Vamos analisar
um outro exemplo, um algoritmo de divisão de dois números, onde ocorre uma decisão:
Passo 1: Receber o dividendo e o divisor.
Passo 2:
Se o divisor for igual a zero, imprime mensagem de erro e finaliza.
Se o divisor for diferente de zero, calcula divisão.
Passo 3: Mostra resultado da divisão
Repare que agora surge uma palavra nova nesse algoritmo: se. É essa palavra que
reprenta a decisão lógica.
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Observe o fluxograma gerado a partir do algoritmo anterior:

Após o início, os números N1 e N2 são solicitados ao usuário. Em seguida vem uma
decisão com base em uma proposição: "N2 = 0" for verdadeira (SIM), o fluxo segue paraa a
impressão da mensagem de erro: "IMPOSSÍVEL DIVIDIR" e o algoritmo chega ao final.
Caso a proposição "N2 = 0" seja falsa (NÃO), a divisão é feita, com o resultado armazenado
na variável D, que é posteriormente impressa e o algoritmo chega ao fim.
Consideremos agora o caso de uma empresa que pretende aumentar os salários de seus
funcionários. Se o salário de um funcionário for de até R$500,00, ele receberá um aumento de
20%. Se, por outro lado, o salário for superior a R$500,00, o aumento será de apenas 10%.
Vejamos o algoritmo para calcular o novo salário dos funcionários:
Passo 1: Receber o salário atual de um funcionário.
Passo 2:
Se salário atual é de até R$500,00, calcular salário ampliado de 20%.
Caso contrário, calcular salário ampliado de 10%.
Passo 3: Mostrar o novo salário.
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3.2. DIAGRAMA DE CHAPIN
O diagrama de Chapin é uma forma alternativa de representar algoritmos, que usa
uma tabela retangular para indicar todo o processo. Um exemplo está representado abaixo:

O diagrama de Chapin é prático para algoritmos pequenos mas, para casos mais
complexos, com várias decisões lógicas em sequência, ele se torna um tanto desajeitado, visto
que sua largura tende a crescer com o número de decisões aninhadas.

4. O PORTUGUÊS ESTRUTURADO OU PORTUGOL
O português estruturado é uma forma de representar um algoritmo de um maneira
simplificada e, em certo nível, universal. Escrever um código em portugol é como programar
em uma linguagem específica e, como veremos, ela pode até mesmo ser executada.
Outra característica da linguagem portugol é que um algoritmo escrito neste formato
pode ser facilmente ser convertido para quase qualquer outra linguagem de programação, o
que a torna muito útil no aprendizado de algoritmos. Abaixo segue o algoritmo que calcula a
média de dois números, escrito em portugol:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Algoritmo "Cálculo da Média Aritmética"
Inicio
REAL N1, N2, M
Escreva "Programa que calcula a média de dois valores."
Escreva "Digite o primeiro valor: "
Leia N1
Escreva "Digite o segundo valor: "
Leia N2
M <- (N1+N2)/2
Escreva "A média dos dois valores é: ", M
FimAlgoritmo

Os números no início das linhas foram crescentados apenas para facilitar a explicação
a seguir!
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Todo algoritmo em português recebe um nome, como pode ser visto na linha 1. Para
isso, usamos a palavra Algoritmo para especificar onde ele começa, seguido do texto com o
nome entre aspas. Se usamos uma palavra para indicar o início do algoritmo, também usamos
uma para indicar o fim: FimAlgoritmo, como na linha 11.
O início do algoritmo é, usualmente, indicado com a palava Início, como ocorre na
linha 2. Uma das partes burocráticas do português estruturado - assim como a grande maioria
das linguagens, é que temos de definir quais variáveis usaremos no algoritmo já no início de
um algoritmo. Essas declarações devem ser as primeiras de um programa, como indicado na
linha 3: declara-se o tipo da variável (REAL, INTEIRO, CARACTERE ou LOGICO),
seguido dos nomes das variáveis do tipo, separados por vírgula: N1, N2 e M - observe que
não se usa "espaço", acentos ou quaisquer caracteres que não sejam letras e números nos
nomes das variáveis. Lembrando que o tipo INTEIRO não armazena números fracionários; o
tipo CARACTERE serve para guardar textos e o tipo LOGICO serve para guardar apenas
informações do tipo FALSO ou VERDADEIRO.
NOTA: Para entender a importância de declarar o tipo de variável é preciso relembrar a aula de
Organização de Computadores: lembre-se que cada posição de memória só é capaz de armazenar 8 bits que
podemos interpretar das mais variadas formas. A mais comum é interpretá-los como um número de 1 byte,
isto é, de 0 a 255; Porém, se considerarmos um bit de sinal, podemos interpretá-lo como um número de
-128 a 127. Também podemos intepretá-lo como uma letra, seguindo o código ASCII...
Uma vez que, na prática, uma variável é um "apelido" que damos para uma ou mais posições de
memória, onde podemos armazenar valores, definir o TIPO da variável significa instruir o computador
sobre como ele deve interpretar os bits que lá estão! Assim, é fundamental definir o tipo de cada
variável!

Podemos ter várias linhas dedicadas à declaração de variáveis e por isso é importante
começá-las sempre com o nome de um dos tipos de variável.
As linhas 4 e 5, com o comando Escreva, não têm função para a execução do cálculo
em si, mas elas tem a função primordial de informar ao usuário o que ele deve digitar no
computador, e que o computador está esperando que ele digite algo!
A linha 6 contém o comando Leia, é usada para ler um valor digitado pelo usuário e
armazená-lo na variável imediatamente à sua frente; no caso, a variável N1.
A linha 7 informa ao usuário que ele digite o segundo valor e a linha 8 colhe o valor
da variável N2.
Na linha 9, aparece um símbolo diferente: <- . Este símbolo pode ser lido como
"recebe". A leitura da linha 10 é: "M recebe (N1+N2)/2", em uma operação chamada
"atribuição": É atribuído à varivel M o valor de (N1+N2)/2. Toda linguagem de programação,
ao processar uma atribuição, resolve primeiro integralmente a operação à DIREITA do sinal
de atribuição - no caso (N1 + N2)/2 - e, só então, armazena o resultado na variável, que deve
estar representada à ESQUERDA da atribuição.
Nota: Em uma atribuição, o valor do lado ESQUERDO sempre será uma variável!
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Finalmente, o comando Escreva é usado de uma maneira um pouco diferente para
imprimir, além de uma mensagem texto, também o valor de uma variável.
NOTA: O português estruturado não tem uma ”sintaxe” (jeito de escrever) bem
determinado, de maneira que ele pode ser encontrado em vários formatos. O programa
anteriormente apresentado (reproduzido abaixo por conveniência) pode ser reescrito de outras
maneiras, também consideradas corretas:
PROGRAMA ORIGINAL (apresentado anteriormente)
Algoritmo "Cálculo da Média Aritmética"
Inicio
REAL N1, N2, M
Escreva "Programa que calcula a média de dois valores."
Escreva "Digite o primeiro valor: "
Leia N1
Escreva "Digite o segundo valor: "
Leia N2
M <- (N1+N2)/2
Escreva "A média dos dois valores é: ", M
FimAlgoritmo

OUTRA MANEIRA DE ESCREVÊ-LO
Algoritmo "Cálculo da Média Aritmética"
REAL : N1, N2, M
Inicio
Escreva ("Programa que calcula a média de dois valores.")
Escreva ("Digite o primeiro valor: ")
Leia (N1)
Escreva ("Digite o segundo valor: ")
Leia (N2)
M <- (N1+N2)/2
Escreva ("A média dos dois valores é: ", M)
FimAlgoritmo

MAIS UMA MANEIRA DE ESCREVÊ-LO
Algoritmo "Cálculo da Média Aritmética"
VAR
N1, N2, M : REAL
Inicio
Escreva ("Programa que calcula a média de dois valores.")
Escreva ("Digite o primeiro valor: ")
Leia (N1)
Escreva ("Digite o segundo valor: ")
Leia (N2)
M <- (N1+N2)/2
Escreva ("A média dos dois valores é: ", M)
FimAlgoritmo

Cada autor adota uma forma diferente, sendo aqui adotada a mais simples.
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Unidade 4: Introdução à Lógica de Programação - Parte II
Português Estruturado - Versão Estácio
Prof. Daniel Caetano

Objetivo: Explicitar os elementos básicos envolvidos na programação e apresentar o
Português Estruturado
Bibliografia: ASCENCIO, 2007; MEDINA, 2006; SILVA, 2010; SILVA, 2006.

INTRODUÇÃO
Nas aulas anteriores estudamos os conceitos básicos de programação e, ao final, um
pequeno programa em Português Estruturado foi construído. Nesta aula, os conceitos
apresentados no programa serão melhor apresentados, juntamente com os primeiros detalhes
sobre o Português Estruturado.
Ao final desta aula, você saberá como declarar variáveis, como ler e escrever valores,
como executar expressões aritméticas e armazenar seus resultados em variáveis, usando a
representação do Português Estruturado.

1. VARIÁVEIS
Já tomamos contato com variáveis nas aulas anteriores, embora de uma maneira
pouco explícita. O que são variáveis?
Em linhas gerais, podemos entender as variáveis como "uma caixa onde posso
armazenar um valor e da qual, posteriormente, posso recuperá-lo", sendo que
sempre daremos um nome à esta caixa. Essa interpretação, embora prática, não explica
algumas coisas. Tomemos o exemplo abaixo em portugol:
ALGORITMO "Teste de variáveis"
INICIO
idade <- 20
escreva "Minha idade é", idade
FIMALGORITMO

Este programa simplesmente armazena o valor 20 na variável idade e, depois,
imprime o valor dessa variável como parte da frase "Minha idade é xxx". Se você digitar esse
programa no VisuAlg, entretanto, perceberá que ele acusará erro na seguinte linha:
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idade <- 20
Por quê? Bem, porque não declaramos a variável. Toda vez que pretendemos usar
uma variável, somos obrigados a declarar isso para o computador, no início do programa.
Isso poderia ser feito dessa forma:
ALGORITMO "Teste de variáveis"
INICIO
idade
idade <- 20
escreva "Minha idade é", idade
FIMALGORITMO

Isso teria declarado a variável, mas ainda não vai funcionar. Por duas razões. A
primeira, é fácil: não está claro, no texto do programa, que queremos declarar uma variável.
Para entender a segunda razão - e para entender por que precisamos declarar a variável,
precisamos nos lembrar o que são as variáveis de fato.
Na aula de organização de computadores, foi apresentada a natureza da memória do
computador, isto é, que ela composta por fios que podem estar conduzindo corrente ou não.
Convencionou-se chamar a condução de corrente de valor 1 e a não condução de valor 0.
Cada fio representa, então, 1 bit. Cada posição de memória é representada por 8 bits,
conjunto ao qual se dá o nome de byte.
Ainda naquela aula, foi visto como um mesmo conjunto de 8 bits pode ser
interpretado de diferentes formas: um número inteiro sem sinal (0 a 255), com sinal (-128 a
127) e, ainda, um número com vírgula (ponto flutuante). Ora, se o valor de uma mesma
posição de memória pode ser interpretado de diferentes formas, é necessário dizer ao
computador como interpretá-lo.
Considerando que o nome de uma variável nada mais é que um apelido que se dá a
uma posição de memória (de maneira que não tenhamos que decorar um monte de
números), quando declaramos o nome da variável também temos que declarar o tipo da
variável. Os tipos comuns são: inteiro, real e caractere (literal). A função deles está
explícita abaixo:
Inteiro: serve para armazenar números SEM vírgula.
Real: serve para armazenar números COM vírgula.
Caractere: serve para armazenar letras.
Como o computador é um equipamento que trabalha muito com operações lógicas,
algumas linguagens apresentam uma variável do tipo logico, que apenas armazena valores
falso e verdadeiro.
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No caso da idade, normalmente ela é tratada como um valor inteiro, já que ninguém
diz ter 20,32 anos. Assim, vamos corrigir o programa anterior da seguinte forma:
ALGORITMO "Teste de variáveis"
INICIO
inteiro idade
idade <- 20
escreva "Minha idade é", idade
FIMALGORITMO

Em portugol, a declaração de uma variável é sempre feita na região logo após a
palavra INICIO. A declaração é feita no seguinte formato:
tipo_da_variavel nome_da_variavel
Observe que o que define que se trata de uma declaração é a palavra inteiro. Os tipos
de variáveis (inteiro, caractere, real, logico) são palavras que não podem ser usadas para
mais nada, além de declarar variáveis. Não podemos ter um variável chamada “inteiro”, por
exemplo.
Ao declararmos as variáveis, podemos indicar uma variável por linha:
ALGORITMO "Teste de variáveis"
INICIO
inteiro idade
inteiro dia
real nota
real frequencia
FIMALGORITMO

Ou podemos agrupar as variáveis do mesmo tipo na mesma linha, separando seus
nomes por vírgula:
ALGORITMO "Teste de variáveis"
INICIO
inteiro idade, dia
real nota, frequencia
FIMALGORITMO

2. OPERADOR DE ATRIBUIÇÃO
Damos o nome de "atribuição" à operação de armazenar um valor em uma variável.
Em portugol, a atribuição é sempre indicada no seguinte formato:
nome_da_variavel <- expressao
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Em portugol, o sinal de atribuição é esse: <- (um sinal de menor seguido de um
sinal de menos). Do lado esquerdo do sinal de atribuição há sempre o nome de uma variável,
que indica onde eu quero guardar o valor.
O lado direito do sinal de atribuição, por sua vez, pode ter um simples valor (número
ou texto, depenendo do tipo de variável que está do lado esquerdo), ou pode ter uma
expressão matemática como, por exemplo, 2+5. A expressão pode conter variáveis também!
Observe que, como o computador só armazena números na memória, se o lado direito
da atribuição for composto por uma expressão, o computador primeiro resolve a expressão,
transformando-a em um número e só depois disso armazena o resultado na variável. Desta
forma, a expressão destacada abaixo é perfeitamente válida:
ALGORITMO "Teste de variáveis"
INICIO
inteiro idade
idade <- 20
idade <- idade + 1
escreva "Minha idade é", idade
FIMALGORITMO

Depois da linha destacada, a variável idade valera 21. Pense como o computador faz o
processamento: na linha anterior, o valor 20 era atribuído à variável idade; na linha destacada,
PRIMEIRO ele realiza o cálculo do lado direito: idade + 1 => 20 + 1 => 21. Agora ele lê essa
linha destacada como "idade <- 21" e armazena o valor 21 na variável idade.

3. OPERADORES MATEMÁTICOS
Quase todos os operadores básicos estão disponíveis no portugol. Os símbolos usados
para cada um deles estão indicados a seguir, bem como sua prioridade:
Operação
Adição:
Subtração:
Multiplicação:
Divisão:
Divisão Inteira:
Resto da Divisão:
Exponenciação:

Sinal
+
*
/
\
%
^

Prioridade
1
1
2
2
2
2
3

Qualquer um deles pode ser usado diretamente em uma atribuição. Por exemplo: para
guardar o resto da divisão de 37 por 7 na variável X, basta escrever usar o código:
X <- 37 % 7
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O número de prioridade é útil quando se realiza várias operações na expressão. Um
número de prioridade maior significa que a operação será executada primeiro, independente
da ordem em que aparece na expressão. Por exemplo:
X <- A + B * 2
Será executado na seguinte ordem:
a) temp1 <- B*2
b) temp2 <- A + temp1
c) X <- temp2
Quando as operações tiverem a mesma prioridade, elas serão executadas da esquerda
para a direita. Por exemplo:
X <- A + B - C
Será executado na seguinte ordem:
a) temp1 <- A*B
b) temp2 <- temp1 - C
c) X <- temp2
Como na matemática, é possível usar parênteses para forçar uma ordem específica de
cálculo. Por exemplo:
X <- (A + B) * 2
Isso forçará a seguinte ordem de execução:
a) temp1 <- A+B
b) temp2 <- temp1 * 2
c) X <- temp2

4. SAÍDA DE DADOS
Um dos recursos mais importantes do computador é propiciar a saída de dados. De
nada adiantaria que eles nos fizesse inúmeras contas se não pudéssemos ver o resultado das
mesmas. Para solicitar que o computador escreva algo na tela, no portugol, usamos a
instrução escreva, que tem a seguinte sintaxe:
escreva dado_a_ser_escrito
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Após a plavra “escreva”, dado a ser escrito pode ser um número:
ALGORITMO "Teste de escrita"
INICIO
escreva 10
FIMALGORITMO

Um texto (lembrando que texto deve SEMPRE vir entre aspas):
ALGORITMO "Teste de escrita"
INICIO
escreva "um texto qualquer"
FIMALGORITMO

Ou, ainda, pode ser um nome de variável, situação na qual o portugol irá imprimir o
valor da variável:
ALGORITMO "Teste de escrita"
INICIO
inteiro idade
idade <- 20
escreva idade
FIMALGORITMO

O comando escreva aceita, ainda, que indiquemos uma expressão matemática, quando
então ele imprime o resultado da expressão:
ALGORITMO "Teste de escrita"
INICIO
escreva (20+10)*3
FIMALGORITMO

Podemos compor uma linha com várias instruções escreva:
ALGORITMO "Teste de escrita"
INICIO
inteiro idade
idade <- 20
escreva "Minha idade é: "
escreva idade
FIMALGORITMO
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Ou podemos pedir que um único escreva imprima várias coisas, separando-as por
vírgula:
ALGORITMO "Teste de escrita"
INICIO
inteiro idade
idade <- 20
escreva "Minha idade é: ", idade
FIMALGORITMO

NOTA: Para "pular uma linha" após o texto escrito, use a instrução escreval (observe que há uma letra
"ele" a mais no final, indicando para pular Linha depois do texto), ou use a variável especial “fiml”

ALGORITMO "Teste de escrita"
INICIO
inteiro idade
idade <- 20
escreva "Minha idade é: ", idade, fiml
FIMALGORITMO

5. ENTRADA DE DADOS
Quase tão importante quanto a saída de dados, é a entrada de dados: é a entrada de
dados que permite que, a cada execução, o computador execute um cálculo diferente e útil ao
usuário! Para solicitar que o computador leia um dado do teclado, no portugol, usamos a
instrução leia, que tem a seguinte sintaxe:
leia nome_da_variavel
O valor digitado pelo usuário deve ser do mesmo tipo da variável. Observe o
programa abaixo:
ALGORITMO "Teste de Entrada de Dados"
INICIO
inteiro idade
escreva "Digite sua idade: "
leia idade
escreva "Minha idade é: ", idade, fiml
FIMALGORITMO

Como idade é um inteiro, se o usuário digitar algo como
provavelmente vai parar indicando um erro.

vinte

, o programa
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Unidade 5: Introdução à Programação com C/C++
Prof. Daniel Caetano
Objetivo: Explicitar os elementos básicos envolvidos na programação com a
linguagem C/C++.
Bibliografia: ASCENCIO, 2007; MEDINA, 2006; SILVA, 2010; SILVA, 2006.

INTRODUÇÃO
Nas aulas anteriores estudamos os conceitos básicos de programação e, em algum
detalhe, a linguagem Português Estruturado (ou Portugol). Nesta aula os mesmos conceitos
serão apresentados com relação à linguagem C/C++.
Como será possível ver, a linguagem C/C++ não difere, essencialmente, do Portugol;
entretanto, o C/C++ é uma linguagem mais burocrática, isto é, exige ainda maior atenção do
programador durante a digitação.
Ao final desta aula, você saberá como declarar variáveis, como ler e escrever valores,
como executar expressões aritméticas e armazenar seus resultados em variáveis, usando a
linguagem C/C++, além de ser capaz de gerar um programa executável a partir deste código.

1. INTRODUÇÃO À LINGUAGEM C/C++
A linguagem portugol é importante para aprendermos, mas profissionalmente ela não
é usada. A função do portugol é proporcionar uma transição suave entre os fluxogramas e
outras linguagens de programação profissionais, como C/C++.
A grande maioria das regras permanece a mesma, de maneira que os conceitos vistos
antreriormente para o portugol serão reapresentados aqui com o formato de C/C++.
A estrutura de um programam mínimo em C/C++ tem a seguinte "cara":
#include <iostream>
using namespace std;
main() {
// Aqui será escrito nosso programa
}

Não se preocupe, neste instante, com o significado destas coisas todas; elas serão
explicadas mais adiante. Observe, porém, o uso dos sinais de chaves: { e }. Estes sinais são
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fundamentais porque eles marcam onde nosso algoritmo começa e onde acaba: eles têm a
função das palavras ALGORITMO e FIMALGORITMO, respectivamente.
Uma coisa muito importante neste momento é que o C/C++ são sensíveis a
maiúsculas e minúsculas. Isso significa que os textos devem ser digitados exatamente na
forma como foram apresentados.
NOTA: Os únicos lugares onde não é necessário uma preocupação maior com maiúsculas e minúsculas são
nos comentários (linhas que se iniciam com // ) ou em textos que serão impressos, representados entre
aspas: "tExTo".

Adicionalmente - e diferentemente do portugol, toda linha de código deve ser
finalizada com um sinal de ponto-e-vírgula: ; .
NOTA: Nesse código apresentado, desenvolvido para o Code::Blocks, não inclui nenhuma linha para
"pausar" a saída final.
Caso use o Dev-C++, inclua a linha abaixo antes do último }:
system("PAUSE");
Para conseguir o mesmo efeito no OpenWatcom, acrescente a linha no final do código:
getchar();
E, no início do programa, acrescente:
#include <stdio.h>
A função dessa linha é pedir ao sistema operacional que, ao final da execução, NÃO feche a janela até que
apertemos uma tecla, para que possamos ver o resultado de nosso programa! No Code::Blocks isso não é
necessário porque o próprio compilador mantém a janela aberta até que apertemos uma tecla!

2. VARIÁVEIS
Assim como no portugol, no C/C++ as variáveis precisam ser declaradas antes de
serem usadas: isso significa que precisamos definir um nome e um tipo para cada uma delas.
A sintaxe para isso no C/C++ é a seguinte:
tipo_da_variavel nome_da_variavel;
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Observe que o que separa o tipo da variável do nome da variável é um espaço, e ele é
importante. Observe, ainda, que a linha termina com um sinal ; e ele também é importante.
Assim, domando como base o código base anterior, para declarar a variável idade, faríamos o
seguinte:
#include <iostream>
using namespace std;
main() {
int idade;
}

Observe que agora não usamos mais a palavra "inteiro". Inteiro, real, caractere e
logico são declaradores de portugol. No C/C++ usamos os seguintes equivalentes:
Portugol
Inteiro
Real
Caractere
Literal
Logico

C/C++
int
float
char
string
bool

long
double

A diferença entre int e long é o tamanho dos números que eles podem armazenar: int
guarda números de -2 bilhões a +2 bilhões, aproximadamente; o long, por outro lado,
armazena valores bem maiores.
Com relação ao float e o double, a diferença é similar: como ambos são números
reais (isto é, com casas decimais), double armazena o dobro de casas decimais que o float.
Em geral int e float são suficientes para a grande maioria dos usos.
NOTA: Podemos definir que uma variável int/long é sem sinal usando a palavra unsigned. Por exemplo:
unsigned int idade;
Isso significa que a idade pode variar entre 0 e 4 bilhões, ao invés de -2 bilhões a +2 bilhões.

Da mesma forma que em portugol, podemos declarar variáveis em várias linhas:
#include <iostream>
using namespace std;
main() {
int idade;
int dia;
float nota;
}
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Ou podemos fazê-lo com uma linha por tipo:
#include <iostream>
using namespace std;
main() {
int idade, dia;
float nota;
}

3. OPERADOR DE ATRIBUIÇÃO
Tudo que foi dito para o operador atribuição de portugol vale para C/C++, as únicas
diferenças é que usaremos o sinal de igualdade = para representar a atribuição e a linha
precisa ser finalizada com um ponto-e-vírgula:
nome_da_variavel = expressao;
Da mesma forma, o lado esquerdo só pode ser uma variável, e o lado direito é uma
expressão que sempre será processada antes que a atribuição ocorra.
#include <iostream>
using namespace std;
main() {
int idade;
idade = 20;
}

4. OPERADORES MATEMÁTICOS
Os operadores matemáticos do C/C++ são, basicamente, os mesmos do portugol. Os
símbolos usados para cada um deles estão indicados a seguir, bem como sua prioridade:
Operação
Adição:
Subtração:
Multiplicação:
Divisão:
Resto da Divisão:

Sinal
+
*
/
%

Prioridade
1
1
2
2
2
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A divisão inteira e a exponenciação não existem na forma de operadores.
OPCIONAL: Existem, porém, alguns operadores especiais, usados em situações específicas:
Operador
+=
-=
*=
/=
%=
++
++
++
----

Uso
x += y
x -= y
x *= y
x /= y
x %= y
x++
y = x++
y = ++x
x-y = x-y = --x

Equivalência
x=x+y
x = x -y
x = x*y
x = x/y
x = x%y
x = x+1
y = x; x = x+1
x = x + 1; y = x
x = x+1
y = x; x = x - 1
x = x - 1; y = x

Exemplos de operações:
X = 37 % 7;

X = A + B * 2;

X = (A + B) * 2;

#include <iostream>
using namespace std;
main() {
int idade;
idade = 20;
idade = idade + 10;
}

5. SAÍDA DE DADOS
No C/C++ existem diversas formas de realizar a saída de dados. Inicialmente
trabalharemos com "comando" cout . A sintaxe é a seguinte:
cout << dado_a_ser_escrito;
O dado a ser escrito pode ser um número:
#include <iostream>
using namespace std;
main() {
cout << 10;
}
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Um texto (lembrando que texto deve SEMPRE vir entre aspas):
#include <iostream>
using namespace std;
main() {
cout << "Um texto qualquer";
}

Ou, ainda, pode ser um nome de variável, situação na qual o valor da variável será
impresso:
#include <iostream>
using namespace std;
main() {
int idade;
idade = 20;
idade = idade + 10;
cout << idade;
}

O comando cout aceita, ainda, que indiquemos uma expressão matemática, quando
então ele imprime o resultado da expressão:
#include <iostream>
using namespace std;
main() {
cout << (10+20)*3;
}

Podemos compor uma linha com várias instruções cout:
#include <iostream>
using namespace std;
main() {
int idade;
idade = 20;
cout << "Minha idade é: ";
cout << idade;
}
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Ou podemos pedir que um único cout imprima várias coisas:
#include <iostream>
using namespace std;
main() {
int idade;
idade = 20;
cout << "Minha idade é: " << idade;
}

Observe a repetição do sinal << entre os diferentes dados a imprimir.
NOTA: Para "pular uma linha" após o texto escrito, use o código endl:
cout << "Primeira Linha" << endl << "Segunda Linha";

6. ENTRADA DE DADOS
A entrada de dados no C++ é feita com o "comando" cin. Ele tem a seguinte sintaxe:
cin >> nome_da_variavel ;
O valor digitado pelo usuário deve ser do mesmo tipo da variável. Observe o
programa abaixo:
#include <iostream>
using namespace std;
main() {
int idade;
cout << "Digite sua idade: ";
cin >> idade;
cout << "Sua idade é: " << idade;
}

Como idade é um inteiro, se o usuário digitar algo como
20,5
ou mesmo
escrever a palavra
vinte
, o programa provavelmente vai parar, indicando um erro.
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7. EXEMPLO
Como exemplo, vamos apresentar o programa que calcula a média de dois números,
feito na aula passada, no formato em C/C++:
#include <iostream>
using namespace std;
main() {
int n1, n2, m;
cout << "Calcula a média de dois números" << endl;
cout << "Digite o primeiro número: ";
cin >> n1;
cout << "Digite o segundo número: ";
cin >> n2;
m = (n1+n2)/2;
cout << "A média é: " << m;
}

Observe que este programa, desta forma, dá uma responsta truncada se fizermos, por
exemplo, a média entre 2 e 3 (que deveria ser 2,5, mas o programa mostra como 2). Isso
ocorre porque declaramos as variáveis como int.
Vamos modificar o programa, declarando-as agora como float e vejamos o que
ocorre:
#include <iostream>
using namespace std;
main() {
float n1, n2, m;
cout << "Calcula a média de dois números" << endl;
cout << "Digite o primeiro número: ";
cin >> n1;
cout << "Digite o segundo número: ";
cin >> n2;
m = (n1+n2)/2;
cout << "A média é: " << m;
}

O resultado apareceu certo agora, não? Pois é! A seleção dos tipos das variáveis é
uma decisão importante!
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Unidade 6: Ambiente de Programação
Prof. Daniel Caetano

Objetivo: Apresentar o uso de funções prontas do Portugol e do C/C++ para efeturar
cálculos mais complexos.
Bibliografia: ASCENCIO, 2007; MEDINA, 2006; SILVA, 2010; SILVA, 2006.

INTRODUÇÃO
Nas aulas anteriores tomamos contato com a base das linguagens Portugol e C/C++.
Nesta aula, veremos algumas funções matemáticas mais avançadas do Portugol e do C/C++,
que propiciam cálculos mais complexos e, portanto, tornam o computador mais interessante
para o engenheiro.
Ao final desta aula, você saberá como usar o resto da divisão para executar tarefas
úteis, além de aprender a utilizar diversas funções matemáticas pré-programadas nas
linguagens.

1. O RESTO DE DIVISÃO
Muitos alunos, em um primeiro momento, se questionam sobre a utilidade do resto de
divisão ( operador % ). Parece um cálculo sem muita lógica, já que é pouco usado em nosso
dia-a-dia, em que não fazemos cálculos de "divisão inteira".
Entretanto, na programação, a divisão inteira tem um papel muito importante, em
especial na determinação "par/ímpar" e no cálculo de conversão entre bases ou escalas
numéricas. Vejamos cada um destes casos.

1.1. DETERMINAÇÃO "PAR/ÍMPAR"
Determinar a paridade significa determinar se um valor é par ou ímpar.
Matematicamente, pode-se dizer que um número é par sempre que ele é divisível por 2.
Ora, ser divisível por 2 significa que o resto da divisão por 2 é zero! Assim, um algoritmo
para determinar se um número é par ou ímpar pode ser descrito conforme o fluxograma a
seguir. Se ele imprimir "0" significa que o número é par; se, por outro lado, ele imprimir "1",
significa que o número é ímpar!
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Em portugol, o algoritmo tem a seguinte forma:
ALGORITMO "Verifica se é par ou ímpar"
INICIO
inteiro valor, resto
escreva "Digite um valor: "
leia valor
resto <- valor % 2
escreva "O resto é (0=par;1=ímpar): ", resto, fiml
FIMALGORITMO

Em C/C++, este mesmo código tem a seguinte forma:
#include <iostream>
using namespace std;
main() {
int valor, resto;
cout << "Digite um valor: ";
cin >> valor;
resto = valor % 2;
cout << "O resto é (0=par;1=ímpar): " << resto << endl;
}

2
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1.2. CÁLCULOS DE CONVERSÃO
Vejamos agora como calcular uma conversão. Suponhamos que nos seja fornecido um
número de segundos qualquer, por exemplo: 54346. Queremos representar este número em
termos de horas : minutos : segundos.
Sabendo que:
a) Uma hora tem 3600 segundos;
b) Um minuto tem 60 segundos.
Podemos fazer essa conversão da seguinte forma:
Passo 1: Obter o número de horas com a divisão inteira por 3600
Passo 2: Calcular os segundos restantes com o resto de divisão por 3600
Passo 3: Calcular o número de minutos com a divisão inteira por 60
Passo 4: Calcular os segundos restantes com o resto de divisão por 60
Vejamos:
segundos_a = 54346
horas = segundos_a \ 3600
segundos_b = segundo_a % 3600
minutos = segundos_b \ 60
segundos = segundos_b % 60
Assim, o 54346s = 15h : 5min : 46s
O fluxograma deste algoritmo é o seguinte:

=> 15 (horas)
=> 346 (segundos)
=> 5 (minutos)
= > 46 (segundos)
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Em portugol, o algoritmo fica como é descrito a seguir. Observe a declaração das
variáveis e a sequência de cálculos.
ALGORITMO "Converte segundos em h:min:s"
INICIO
inteiro segundos, segundos_restantes, segundos_totais
inteiro minutos, horas
escreva "Digite um valor (em segundos): "
leia segundos_totais
horas <- segundos_totais \ 3600
segundos_restantes <- segundos_totais % 3600
minutos <- segundos_restantes \ 60
segundos <- segundos_restantes % 60
escreva "Resultado: ", horas, "h : "
escreva minutos, "min : ", segundos, "s", fiml
FIMALGORITMO

Em C/C++, este mesmo código tem a seguinte forma:
#include <iostream>
using namespace std;
main() {
int segundos_restantes, segundos_totais, segundos;
int minutos, horas;
cout << "Digite um valor (em segundos): ";
cin >> segundos_totais;
horas = segundos_totais / 3600;
segundos_restantes = segundos_totais % 3600;
minutos = segundos_restantes / 60;
segundos = segundos_restantes % 60;
cout << "Resultado: " << horas << "h : ";
cout << minutos << "min : " << segundos << "s" << endl;
}

Por que é que eu posso usar a divisão tradicional? Na verdade, o ideal seria usar a
divisão inteira; uma vez que o C/C++ não tem esse operador, usamos a divisão tradicional.
Isso funciona porque as variáveis com que estamos trabalhando são inteiras, isto é, elas não
armazenam a parte fracionária dos cálculos. Isso significa que, quando guardamos um número
fracionário em uma variável inteira, a parte fracionária é perdida! NOTE que isso não é o
mesmo que arredondar!
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2. FUNÇÕES MATEMÁTICAS
Muitas vezes precisamos usar operações matemáticas na linguagem C/C++ para que
possamos implementar algoritmos que solucionem nossos problemas de engenharia. Funções
como seno e cosseno, por exemplo, estão diposníveis para nosso uso. Abaixo, segue uma lista
de funções, com seus nomes na versão Portugol e C/C++:
Portugol
cos( x )
abs( x )
logn( x )
log( x )
exp( x, y )
sen( x )
raizq( x )
tan( x )
Pi

C/C++
ceil( x )
cos( x )
exp( x )
abs( x )
floor( x )
log( x )
log10( x )
pow( x, y )
sin ( x )
sqrt( x )
tan( x )
M_PI

Comentário
Devolve o valor de x arredondado para cima
Devolve o cosseno de x (com x em radianos)
Devolve o valor de ex
Devolve o valor absoluto (sem sinal) de x
Devovle o valor de x arredondado para baixo
Devolve o logaritmo natural de x
Devolve o logaritmo em base 10 de x
Devolve o valor de xy
Devolve o seno de x (com x em radianos)
Devolve a raiz quadrada de x
Devolve a tangente de x (com x em radianos)
Devolve o valor de PI (3,141592...)

Como usamos estas "funções" pré-programadas?
Podemos usá-las de várias formas. Observe o seguinte fluxograma:
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Observe o código abaixo, em portugol:
ALGORITMO "Teste de funções matemáticas"
INICIO
real angulo, angulo_radianos, resultado
// Lê ângulo em graus
escreva "Digite um ângulo entre 0 e 360: "
leia angulo
// Calcula ângulo em radianos
angulo_radianos <- (angulo * pi) / 180
// Calcula o cosseno
resultado <- cos( angulo_radianos )
escreval "O cosseno é: ", resultado
// Calcula o seno
resultado <- sen( angulo_radianos )
escreval "O seno é: ", resultado
// Calcula a tangente
resultado <- tan( angulo_radianos )
escreva "A tangente é: ", resultado, fiml
FIMALGORITMO

O mesmo código em C/C++ fica assim:
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
main() {
float angulo, angulo_radianos, resultado, pi;
// Lê ângulo em graus
cout << "Digite um ângulo entre 0 e 360: ";
cin >> angulo;
// Calcula ângulo em radianos
angulo_radianos = (angulo * M_PI) / 180.0;
// Calcula o cosseno
resultado = cos( angulo_radianos );
cout << "O cosseno é: " << resultado << endl;
// Calcula o seno
resultado = sin( angulo_radianos );
cout << "O seno é: " << resultado << endl;
// Calcula a tangente
resultado = tan( angulo_radianos );
cout << "A tangente é: " << resultado << endl;
}

OBSERVE a necessidade de incluir a linha:
#include <math.h>
Esta linha serve para indicar à linguagem C/C++ que iremos utilizar as funções
matemáticas. Sem essa linha, o programa não vai ser gerado. Essas linhas "include" (que
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significa "incluir") são necessárias porque a linguagem C/C++ é uma linguagem extensível,
isto é, ela permite que eu acrescente funções a ela. Veremos futuramente como fazer isso.

3. FUNÇÃO DE ARREDONDAMENTO
Ainda que em Portugol não exista uma função pronta para arredondamento, ela existe
no C/C++. Entretanto, o C/C++ só tem funções de arredondamento para baixo ( floor ) e para
cima ( ceil ). Por exemplo:
Número
1,4
1,5

floor
1,0
1,0

ceil
2,0
2,0

round
1,0
2,0

Elas podem ser usadas da seguinte forma:
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
main() {
float num, arred;
// Lê número fracionário
cout << "Digite um número fracionário (ex: 1.578): ";
cin >> num;
// Arredonda
arred = round(num);
// Imprime resultado:
cout << "O valor arredondado é: " << arred << endl;
}

4. BIBLIOGRAFIA
ASCENCIO, A.F.G; CAMPOS, E.A.V. Fundamentos da Programação de Computadores.
2ed. Rio de Janeiro, 2007.
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Ed. Novatec, 2006.
SILVA, I.C.S; FALKEMBACH, G.M; SILVEIRA, S.R. Algoritmos e Programação em
Linguagem C. 1ed. Porto Alegre: Ed. UniRitter, 2010.
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Unidade 7: Construção de Programas Sequenciais
Prof. Daniel Caetano
1. Faça um programa que calcule a área da superfície de um cubo, dada sua aresta:
AREA = 6 * ARESTA2.
Solução:
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
main() // Área da Superfície do Cubo
{
float AREA, ARESTA;
cout << "Cálculo de área do cubo" << endl;
cout << "Por favor, digite a aresta: ";
cin >> ARESTA;
AREA = 6.0*pow(ARESTA,2.0);
cout << "A área é: " << AREA << endl;
}

2. Faça um programa que determine o volume de uma caixa d'água cilíndrica, dado o
raio da base e a altura:
v = PI * raio2 * altura
Solução:
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
main() // Calcula o volume da caixa d´água cilíndrica
{
float V, RAIO, ALTURA, PI;
cout << "Cálculo do volume de caixa d'água" << endl;
cout << "Por favor, digite o raio da caixa d'água: ";
cin >> RAIO;
cout << "Por favor, digite a altura da caixa d'água: ";
cin >> ALTURA;
V = M_PI * pow(RAIO,2.0) * ALTURA;
cout << "O volume é: " << V << endl;
}
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3. Faça um programa que leia o número de horas trabalhadas por um funcionário, o
valor que ele recebe por hora, e o número de filhos. O programa deve calcular o salário total
do funcionário, sabendo que para cada filho ele recebe um adicional de 3% do salário bruto.
Solução:
#include <iostream>
using namespace std;
main() // Calcula salário de funcionário
{
float HORAS, SALHORA, FILHOS, SALBASE, ADICIONAL;
cout << "Cálculo do
cout << "Por favor,
cin >> HORAS;
cout << "Por favor,
cin >> SALHORA;
cout << "Por favor,
cin >> FILHOS;

salário de funcionário" << endl;
digite o número de horas trabalhadas: ";
digite o salário por hora, em reais: ";
digite o número de filhos do funcionário: ";

SALBASE = HORAS * SALHORA;
ADICIONAL = 0.03*FILHOS*SALBASE;
cout << "O salário total é: " << SALBASE + ADICIONAL << endl;
}

4. Faça um programa que lê o salário fixo de um vendedor, o total de vendas (em
reais), e o porcentual que ele ganha sobre as vendas. O programa deve calcular o salário total
do funcionário.
Solução:
#include <iostream>
using namespace std;
main() // Calcula salário de funcionário
{
float SALBASE, VENDAS, PART, SALARIO;
cout << "Cálculo do
cout << "Por favor,
cin >> SALBASE;
cout << "Por favor,
cin >> VENDAS;
cout << "Por favor,
cin >> PART;

salário de funcionário" << endl;
digite o salário base, em reais: ";
digite o total de vendas, em reais: ";
digite a participação nas vendas, em %: ";

SALARIO = SALBASE + (VENDAS * (PART/100.0));
cout << "O salário total é: " << SALARIO << endl;
}
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Unidade 8: Introdução às Estruturas de Decisão
Prof. Daniel Caetano
Objetivo: Tomando decisões no código de programação.
Bibliografia: ASCENCIO, 2007; MEDINA, 2006; SILVA, 2010; SILVA, 2006.

INTRODUÇÃO
Até agora temos visto uma porção de recursos que nos permitem, basicamente, usar o
computador como uma calculadora de luxo. Isso porque aprendemos a comandá-lo a receber
informações, fazer cáclulos e apresentar respostas, sempre da mesma forma, sem nenhuma
variação.
Isso ocorre porque, até o momento, não vimos como solicitar ao computador que
tome decisões, isto é, ainda não vimos como solicitar que o computador tome algumas
medidas diferentes em situações específicas.
Nesta aula, veremos exatamente como fazer isso.

1. ESTRUTURA DE DECISÃO SIMPLES
Já vimos, em um fluxograma, que a estrutura de decisão é representada por um
losango, como indicado a seguir:

O fluxo chega ao losango que apresenta a decisão a ser tomada (no caso, representada
pela proposição cont < 3 ) e temos duas saídas: uma delas indica o fluxo para o caso de a
proposição ser verdadeira (indicada por sim no fluxograma) e outra para o caso de a
proposição ser falsa (indicada por não no fluxograma).
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Nesta primeira abordagem, veremos como lidar com um tipo simplificado de decisão,
em que algo de diferente acontece apenas quando a proposição é verdadeira. Observe o
fluxograma a seguir:

Note que a decisão, indicada no bloco laranja, se positiva, resulta na execução de um
bloco adicional (o bloco em verde), no caso, imprimindo a mensagem "Aluno Reprovado".
Como poderíamos programar isso em C/C++? Observe o código a seguir e tente identificar a
relação com o fluxograma:
#include <iostream>
using namespace std;
int main(void) {
float N;
cout << "Digite a nota: ";
cin >> N;
if ( N < 6.0 ) {
cout << "Aluno Reprovado" << endl;
}
}

A instrução if serve para que o computador tome uma decisão de executar um trecho
de código ou não (traduzindo para o português, "if" significa "se"). Sempre indicamos a
decisão como uma proposição lógica (isto é, o resultado é avaliado como falso ou
verdadeiro) entre parênteses. O bloco de código indicado após a instrução if (em verde, no
exemplo) será executado somente se a proposição for verdadeira.
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Assim, o código abaixo...
if ( N < 6.0 ) {
cout << "Aluno Reprovado" << endl;
}

...deve ser lido da seguinte forma: "Se N < 6.0, então execute o bloco em verde".
Comparando o programa com o fluxograma, a linha do if, em laranja no código,
representa o losango laranja no fluxograma. O bloco a ser executado caso o resultado da
proposição seja verdadeiro está em verde no código, assim como o bloco em verde do
fluxograma. Observe!

Genericamente, a instrução if tem a seguinte estrutura (os termos em cinza devem ser
substituídos por código!):
if ( proposição_lógica ) {
código a executar se a proposição for verdadeira
}
Vejamos um outro exemplo.

Como seria o código para o programa acima?
Vejamos!
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#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N, R;
cout << "Digite um Número Inteiro: ";
cin >> N;
R = N%2;
if ( R == 0 )
{
cout << "O número é par" << endl;
}
}

1.1. Comparadores Usados em Proposiçoes Lógicas
Nas primeiras aulas vimos o que eram expressões lógicas. Vejamos agora a
simbologia usada pelo C/C++. Primeiramente, vejamos os comparadores, que são os sinais
de operação. Eles estão indicados na tabela abaixo, juntamente com sua descrição:
Comparador
==
>
>=
<
<=
!=

Exemplo
x == 2
x>2
x >= 2
x<2
x <= 2
x != 2

Significado
Testa igualdade entre os elementos
Testa se lado esquerdo é maior que lado direito
Testa se lado esquerdo é maior ou igual ao lado direito
Testa se lado esquerdo é menor que lado direito
Testa se lado esquerdo é menor ou igual ao lado direito
Testa se elementos são diferentes

2. EXERCÍCIO
Faça um programa que leia dois números e responda se o primeiro número é maior
que o segundo!
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SOLUÇÃO

#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N1, N2;
cout << "Digite um Número: ";
cin >> N1;
cout << "Digite outro Número: ";
cin >> N2;
if ( N1 > N2 )
{
cout << "O primeiro é maior!" << endl;
}
}

3. ESTRUTURA DE DECISÃO SIMPLES - MÚLTIPLAS DECISÕES
Nos exemplos vistos até agora, tomávamos uma única decisão... mas e se quisermos
fazer várias verificações, como indicado a seguir?
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Não há problema algum! Observe o código:
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N, R;
cout << "Digite um Número Inteiro: ";
cin >> N;
R = N%2;
if ( R == 0 )
{
cout << "O número é par" << endl;
}
if ( R != 0 )
{
cout << "O número é ímpar" << endl;
}
}

Ou seja, para tomar várias decisões em seguida, basta usar vários ifs em sequência!

4. EXERCÍCIO
Faça um programa que leia dois números e responda se o primeiro número é o maior
ou se o segundo número é o maior!

SOLUÇÃO
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#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N1, N2;
cout << "Digite um Número: ";
cin >> N1;
cout << "Digite outro Número: ";
cin >> N2;
if ( N1 > N2 )
{
cout << "O primeiro é maior!" << endl;
}
if ( N2 > N1 )
{
cout << "O segundo é maior!" << endl;
}
}

5. ESTRUTURA DE DECISÃO COMPLETA
Em algumas situações queremos que algo especial ocorra tanto quando a proposição é
verdeira quanto quando a proposição é falsa. Vimos, anteriormente, que é possível resolver
este tipo de problema usando dois ifs:

Observe que as proposições são inversas: se R==0 é verdadeiro, R!= 0 nunca será
verdadeira (e vice-versa). Isso ocorre porque as proposições são complementares. Será que
não é possível indicar como apresentado abaixo?

Compare os fluxogramas... veja como o resultado é absolutamente o mesmo!
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Além disso, o último fluxograma, com uma única estrutura de decisão, é muito mais
claro e fácil de entender do que a versão com duas decisões.

Bonito na teoria, mas... como implementar isso no código? Observe o código a seguir,
identificando os blocos pelas cores:
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N, R;
cout << "Digite um Número Inteiro: ";
cin >> N;
R = N%2;
if ( R == 0 )
{
cout << "O número é par" << endl;
}
else
{
cout << "O número é ímpar" << endl;
}
}

Enquanto a instrução if indica que o primeiro bloco deve ser executado caso a
proposição seja verdadeira, a instrucão else indica que o bloco seguinte deve ser executado se
a proposição for falsa (em português, "else" significa "senão"). Observe, porém, que a
instrução else não indica uma proposição lógica. Isso ocorre porque a instrução else é
complementar à instrução if.
As linhas abaixo...
if ( R == 0 )
{
cout << "O número é par" << endl;
}
else
{
cout << "O número é ímpar" << endl;
}

...devem ser lidas assim: "Se N < 6.0, então execute o bloco em verde. Se não,
execute o bloco em roxo".
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Assim, a instrução if completa tem a seguinte estrutura (os termos em cinza devem ser
substituídos por código!):
if ( proposição_lógica )
{
código a executar se a proposição for verdadeira
}
else
{
código a executar se a proposição for falsa
}

6. EXERCÍCIO
Faça um programa que receba a nota do aluno (float) e responda que o aluno está
reporvado se a nota for menor que 6.0 e, caso contrário, que o aluno está aprovado.
SOLUÇÃO

#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
float N;
cout << "Digite a nota: ";
cin >> N;
if ( N < 6.0 )
{
cout << "Aluno Reprovado" << endl;
}
else
{
cout << "Aluno Aprovado" << endl;
}
}
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Unidade 09: Estruturas de Decisão Múltiplas
Prof. Daniel Caetano
Objetivo: Tomando decisões complexas no código de programação.
Bibliografia: ASCENCIO, 2007; MEDINA, 2006; SILVA, 2010; SILVA, 2006.

INTRODUÇÃO
Na aula passada vimos como implementar decisões na linguagem de programação
C/C++. É claro que começamos com decisões bastante simples... mas o computador é capaz
de decisões bem mais complexas, com base em várias comparações ao mesmo tempo.
Nesta aula, veremos exatamente como ensinar o computador fazer isso.

1. DECISÕES MÚLTIPLAS
Em algumas situações, como em um menu, queremos tomar uma atitude diferente
dependendo do valor digitado pelo usuário. Por exemplo, considere que queremos fazer um
programa que imprime o seguinte menu:
1) Saldo
2) Extrato
3) Saque
Para cada uma dessas opções, executaremos uma ação diferente e, caso nenhuma
delas seja válida, queremos imprimir uma mensagem de erro.
Para resolver esse problema, basicamente temos que:
1) Imprimir o menu
2) Ler um número digitado pelo usuário
3) Verificar, com um IF, se a opção foi 1. Se foi, agir de acordo.
4) Verificar, com um IF, se a opção foi 2. Se foi, agir de acordo.
5) Verificar, com um IF, se a opção foi 3. Se foi, agir de acordo.
Esse código pode ser implementado como indicado a seguir.

Lógica de Programação para Engenharia

2

Atualização: 13/08/2013

#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N;
cout << "1) Saldo" << endl;
cout << "2) Extrato" << endl;
cout << "3) Saque" << endl;
cin >> N;
if ( N == 1 )
cout << "Opção SALDO selecionada!" << endl;
if ( N == 2 )
cout << "Opção EXTRATO selecionada!" << endl;
if ( N == 3 )
cout << "Opção SAQUE selecionada!" << endl;
}

Esse programa faz o que pensamos... mas o que ocorre se o usuário digitar, digamos,
um número maior que 3? Ou qualquer outro valor que não seja 1, 2 ou 3?
O programa não faz nada.... e o usuário fica sem saber o que aconteceu de errado!
Para evitar isso, é comum indicarmos uma mensagem de erro quando o usuário
seleciona uma opção inexistente no menu. Para isso, precisamos verificar se o valor digitado
é, simultaneamente, diferente de 1, 2 e 3. Isso pode ser conseguido aninhando os ifs:
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N;
cout << "1) Saldo" << endl;
cout << "2) Extrato" << endl;
cout << "3) Saque" << endl;
cin >> N;
if ( N == 1 )
cout << "Opção SALDO selecionada!" << endl;
if ( N == 2 )
cout << "Opção EXTRATO selecionada!" << endl;
if ( N == 3 )
cout << "Opção SAQUE selecionada!" << endl;
if ( N != 1 )
{
if ( N != 2 )
{
if ( N != 3 )
{
cout << "Opção inexistente!" << endl;
}
}
}
}

No código acima, o bloco rosa só será executado caso as condições N!=1, N!=2 e
N!=3 sejam, simultaneamente, atendidas.
Será que não existe uma forma mais simples dee verificar se o valor de N é, ao mesmo
tempo, diferente de vários números?
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Ora, é claro que existe! Lembram-se dos operadores lógicos? Quando queremos
verificar se várias coisas acontecem simultaneamente, usamos o operador E... afinal, no
fundo queremos verificar isso:
se N != 1 E N != 2 E N != 3...
Não é? Se o resultado final dessa proposição for verdadeiro, é porque todas as
proposições (N!=1, N!=2 e N!=3) são verdadeiras ao mesmo tempo! Assim, se o resultado
final da proposição for verdadeiro, indicaremos uma mensagem de erro (afinal, o número
digitado não foi nem 1, nem 2 e nem 3)! No código, isso ficaria algo como:
if ( N != 1 E N != 2 E N != 3 )
{
}
Observe, porém, que se não fosse usada uma cor diferente para o operador lógico, a
leitura da expressão ficaria muito prejudicada, porque as letras, em C/C++, são usadas, em
geral, para nomes de variáveis. Assim, existem símbolos para especificar as operações
lógicas:
Operador
OU

Símbolo
||

Exemplo
x == 2 || x == 9

E

&&

x > 2 && x < 9

NÃO

!

!(x == 2)

Significado
verdadeiro se x for igual a 2 OU x for
igual a 9.
verdadeiro se x for maior que 2 E x
menor que 9.
verdadeiro se x NÃO for igual a 2.

Considerando esses símbolos, a expressão...
if ( N != 1 E N != 2 E N != 3 )
{
}
...deve ser escrita, no código, desta maneira:
if ( N != 1 && N != 2 && N != 3 )
{
}
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Assim, a versão final do código fica:
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N;
cout << "1) Saldo" << endl;
cout << "2) Extrato" << endl;
cout << "3) Saque" << endl;
cin >> N;
if ( N == 1 )
cout << "Opção SALDO selecionada!" << endl;
if ( N == 2 )
cout << "Opção EXTRATO selecionada!" << endl;
if ( N == 3 )
cout << "Opção SAQUE selecionada!" << endl;
if ( N !=1 && N!=2 && N!=3 )
cout << "Opção inválida!" << endl;
}

1.1. Exercício
Faça um programa que leia um número digitado pelo usuário e, com um único if,
imprima a mensagem "número inválido" caso o número seja: "menor que 10" ou "igual a
30" ou "um número par maior ou igual a 50".
SOLUÇÃO:
#include <iostream>
using namespace std;
main(v)
{
float N;
cout << "Digite um número: ";
cin >> N;
if ( N < 10 || N == 30 || ( N%2 == 0 && N >= 50 ) )
cout << "Número inválido!" << endl;
}

2. ESTRUTURA DE ESCOLHA (SWITCH)
No início da aula falamos sobre a estrutura de menu, construída com ifs. Uma vez
que a necessidade de construir menus é muito comum, seja explicitamente (como em
programas de computador, caixas eletrônicos, auto-atendimento telefônico etc.), seja
implicitamente (como no software de controle do teclado de um celular ou MP3 player),
criou-se um padrão e uma instrução para a elaboração de menus em C/C++.
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O padrão é que para cada opção do menu (ou tecla de um equipamento) é associado
um número inteiro, cujo valor indica uma opção... e, para implementar menus segundo esse
padrão, foi criada a opção switch (em português, "switch" significa "escolha").
A sintaxe é simples (lembrando que as partes em cinza devem ser substituídas por
código):
switch ( variável_inteira )
{
case 1:
Código da opção 1
break;
case 2:
Código da opção 2
break;
}
O código do menu anterior, modificado para usar o switch fica:
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N;
cout << "1) Saldo" << endl;
cout << "2) Extrato" << endl;
cout << "3) Saque" << endl;
cin >> N;
switch ( N )
{
case 1:
cout << "Opção SALDO selecionada!" << endl;
break;
case 2:
cout << "Opção EXTRATO selecionada!" << endl;
break;
case 3:
cout << "Opção SAQUE selecionada!" << endl;
break;
}
if ( N !=1 && N!=2 && N!=3 )
cout << "Opção inválida!" << endl;
}

O código fica bem mais limpo, não?
Sim... tirando aquele "if complicado" lá no final.
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Pois então... a instrução switch tem mais uma vantagem! Esse último if também pode ser
integrado ao switch. Além das opções case 1, case 2, ... , case N, o switch tem um caso
especial chamado default, que é executado quando nenhum dos anteriores ocorreu:
switch ( variável_inteira )
{
case 1:
Código da opção 1
break;
case 2:
Código da opção 2
break;
default:
Código para todos os outros valores da variável inteira
}
Com isso, o código anterior fica ainda mais enxuto. Observe!
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N;
cout << "1) Saldo" << endl;
cout << "2) Extrato" << endl;
cout << "3) Saque" << endl;
cin >> N;
switch ( N )
{
case 1:
cout <<
break;
case 2:
cout <<
break;
case 3:
cout <<
break;
default:
cout <<
}

"Opção SALDO selecionada!" << endl;
"Opção EXTRATO selecionada!" << endl;
"Opção SAQUE selecionada!" << endl;
"Opção inválida!" << endl;

}

2.1. Exercício
Construa um programa que apresente um menu com 2 opções: 1) Multiplicar e 2)
Dividir. Use switch e, para cada caso, faça um programa que peça um dos números e realize
o cálculo adequado.
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SOLUÇÃO
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N;
float A, B, R;
cout << "1) Multiplicar" << endl;
cout << "2) Dividir" << endl;
cin >> N;
switch ( N )
{
case 1:
cout << "Opção MULTIPLICAR selecionada!" << endl;
cout << "Digite o primeiro número: ";
cin >> A;
cout << "Digite o segundo número: ";
cin >> B;
R = A * B;
cout << "O resultado é: " << R << endl;
break;
case 2:
cout << "Opção DIVIDIR selecionada!" << endl;
cout << "Digite o primeiro número: ";
cin >> A;
cout << "Digite o segundo número: ";
cin >> B;
if ( B != 0 ) {
R = A / B;
cout << "O resultado é: " << R << endl;
}
else
cout << "Não é possível dividir por zero!" << endl;
break;
default:
cout << "A opção " << N << " não existe!" << endl;
}
}
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Unidade 10: Programas com Estruturas de Decisão
Prof. Daniel Caetano

EXERCÍCIO 4. Todos os meses as empresas precisam realizar o desconto de INSS do funcionário.
Considerando o salário-base para o INSS, o INSS tem o seguinte formato para o ano de 2011:

Faixa
1
2
3
4

Salário-Base
Até R$ 1.247,70
De R$ 1.2047,71 até R$ 2.079,50
De R$ 2.079,51 até R$ 4.159,00
Acima de 4.159,00

Alíquota
8%
9%
11%
R$457,49 (Fixo)

O cálculo de desconto de INSS se faz da seguinte forma:
a) Verifica-se a faixa de INSS a ser considerada
b) Multiplica-se o salário-base pela alíquota correspondente para calcular o desconto
c) Calcula-se o salário líquido descontando o valor
Por exemplo:
Suponhamos um funcionário cujo salário seja de R$ 2.350,55. A faixa a ser considerada é a
faixa 3, ou seja, a alíquota é 11% (0,11). Multipliquemos o valor do salário (R$2.350,55) pela
alíquota (0,11), o que resulta em R$ 2.350,55 * 0,11 = R$ 258,5605.
Este valor ( R$258,5605 ) deve ser arredondado em 2 casas decimais, resultando em
R$258,56, que é o valor que deve ser retido para pagamento do INSS.

Crie um programa que receba o valor do salário de um funcionário e responda qual é o
desconto de INSS que deve ser realizado e o salário líquido final:
Salário Bruto: R$ xxxxx,xx
Desconto INSS: R$ xxxxx,xx
Salário Líquido: R$ xxxxx,xx

É imprescindível que os valores sejam arredondados para, no máximo, duas casas decimais.
DICA: Para arredondar o valor para duas casas decimais, use o seguinte código, considerando que o
valor a ser arredondado está na variável valor: valor = floor( (valor+0.5) *100)/100;
Não se esqueça que para usar floor os valores devem ser do tipo float ou double e que deve-se incluir math.
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EXERCÍCIO 5. Você foi encarregado de criar a base de um software para um MP3 player. A sua
parte do software é responsável por ler qual tecla foi pressionada e imprimir a mensagem adequada.
As teclas são numeradas de acordo com a tabela a seguir:

Tecla

Número da Tecla

Mensagem

PLAY

1
2
3

Tocando...
Parado.
Aguardando...
Avançando...

STOP
PAUSE
FF

REW

4
5

Retrocedendo...

Considerando que a tecla pressionada pode ser lida com o comando cin e que é possível escrever a
mensagem com o comando cout, escreva o programa que executa estas tarefas. O programa deve
imprimir a mensagem "Não Implementado" quando uma tecla inválida for digitada.

EXERCÍCIO 5. Em uma escola, para cada matéria, são feitas duas avaliações: AV1 e AV2. A média
do semestre é calculada simplesmente de acordo com M = (AV1+AV2)/2. Ocorre que o resultado do
semestre é apresentado conforme letras de A a E, de acordo com o critério apresentado na tabela:

Faixa de Nota

Resultado

Aprovado

9,0 a 10,0

3,0 a 5,9

A
B
C
D

Aprovado
Aprovado
Aprovado
Reprovado

0 a 2,9

E

Reprovado

7,5 a 8,9
6,0 a 7,4

Faça um programa que leia as duas notas, calcule a média, arredondando com 1 casa decimal
e imprima o resultado (letra de A a E), informando também se o aluno foi aprovado ou não.
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SOLUÇÃO 4.
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
main()
{
float SAL, INSS, SALLIQ;
// Lê entrada
cout << "Digite o salário: ";
cin >> SAL;
// Calcula INSS
if ( SAL <= 1247.70 )
INSS = SAL * 0.08;
if ( SAL > 1247.70 && SAL <= 2079.50 )
INSS = SAL * 0.09;
if ( SAL > 2079.50 && SAL <= 4159.00 )
INSS = SAL * 0.11;
if ( SAL > 4159.00 )
INSS = 457.49;
// Arredonda INSS
INSS = floor((INSS*100)+0.5)/100.0;
// Calcula salário líquido
SALLIQ = SAL - INSS;
// Imprime resultado
cout << "Salário Bruto:
R$" << SAL << endl;
cout << "Desconto INSS:
R$" << INSS << endl;
cout << "Salário Líquido: R$" << SALLIQ << endl;
}

3
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SOLUÇÃO 5.
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int TECLA;
// Lê entrada
cout << "Digite o número da tecla: ";
cin >> TECLA;
// Decide o que fazer de acordo com a tecla
switch (TECLA)
{
case 1:
cout << "Tocando..." << endl;
break;
case 2:
cout << "Parado." << endl;
break;
case 3:
cout << "Aguardando..." << endl;
break;
case 4:
cout << "Avançando..." << endl;
break;
case 5:
cout << "Retrocedendo..." << endl;
break;
default:
cout << "Não Implementado" << endl;
}
}

4
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SOLUÇÃO 6.
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
main(void)
{
float AV1, AV2, M;
// Lê entrada
cout << "Digite 1a. nota: ";
cin >> AV1;
cout << "Digite 2a. nota: ";
cin >> AV2;
// Calcula Média
M = (AV1+AV2)/2.0;
// Arredonda Média
M = floor((M*10)+0.5)/10.0;
// Seleciona faixa e imprime resultado
if ( M < 3.0 )
cout << "Resultado: E (Reprovado)" << endl;
if ( M >= 3.0 && M < 6.0)
cout << "Resultado: D (Reprovado)" << endl;
if ( M >= 6.0 && M < 7.5)
cout << "Resultado: C (Aprovado)" << endl;
if ( M >= 7.5 && M < 9.0)
cout << "Resultado: B (Aprovado)" << endl;
if ( M >= 9.0)
cout << "Resultado: A (Aprovado)" << endl;
}
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Unidade 11: Estrutura de Repetição Simples
Prof. Daniel Caetano
Objetivo: Realizando decisões de repetição simples no código de programação.
Bibliografia: ASCENCIO, 2007; MEDINA, 2006; SILVA, 2010; SILVA, 2006.

INTRODUÇÃO
Com o conteúdo da aula anteior, já é possível construir programas bastante
complexos, pois já descobrimos como fazer com que o computador tome decisões. Existe, no
entanto, um tipo de tarefa que ainda não aprendemos: como orientá-lo a repetir um
determinado bloco de código.
Nesta aula, veremos exatamente como fazer isso.

1. ESTRUTURA DE REPETIÇÃO SIMPLES: WHILE
Já vimos, há muitas aulas atrás, uma estrutura de repetição em um fluxograma. Você
provavelmente não se lembra dela porque ela não possui um símbolo próprio: no fluxograma
ela aparece como uma decisão. Observe:

Note que, em ambos os casos, a decisão é tomada para decidir se o bloco será
executado: se a proposição for falsa, o bloco é, simplesmente, "pulado". A única diferença
entre a estrutura de decisão tradicional (com if) e a estrutura de repetição (ou estrutura de
decisão de repetição) é o que ocorre com o programa depois que o bloco é executado: no
caso do if, a exeução volta ao fluxo principal; no caso da repetição, a execução volta para a
decisão... isto é, volta para trás!
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E no código, qual a mudança necessária?
A mudança é uma só: trocar a palavra if (que pode ser traduzida como "se") pela
palavra while (que pode ser traduzida como "enquanto"). Observe como ficam os códigos
para as duas estruturas indicadas anteriormente:
Estrutura de Decisão:

Estrutura de Repetição

if (R == 0)
{
cout << "Imprime Algo";
}

while (R == 0)
{
cout << "Imprime Algo";
}

Vamos ver isso atuando na prática? Em uma das aulas anteriores, construímos um
programa que recebia a nota de um aluno e imprimia se o aluno havia sido reprovado. Vamos
modificá-lo para que, ao invés de usar if, use while e ver o que ocorre. A modificação está
indicada no fluxograma a seguir:

A seguir temos o programa original e o programa alterado. Observe atentamente: a
única diferença entre ambos é a troca da palavra if pela palavra while.
Para testá-lo, primeiramente digite a versão original e se lembre do que acontece,
digitando uma nota maior que 6,0 e outra menor que 6,0. Depois de se lembrar do que ocorre,
modifique-o e execute-o novamente com uma nota maior que 6,0 e outra menor que 6,0.
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Versão com Estrutura de Decisão
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
float N;
cout << "Digite a nota: ";
cin >> N;
if ( N < 6.0 )
cout << "Aluno Reprovado" << endl;
}

Versão com Estrutura de Repetição
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
float N;
cout << "Digite a nota: ";
cin >> N;
while ( N < 6.0 )
cout << "Aluno Reprovado" << endl;
}

Percebeu a diferença? (Para "matar" o programa de repetição, use CTRL+C ou feche a
janela). Uma pequena diferença no código provoca uma enrome mudança no resultado final.
Obviamente este caso é útil para mostrar como o while funciona, mas não é uma
aplicação lá muito útil do while, não é? Vejamos, então, uma aplicação diferente:

Este programa recebe um número inteiro e... tente entender o que ele faz. Depois de
tentar, digite o código que o representa, a seguir, e veja se acertou!
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#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N;
cout << "Digite um Número Inteiro: ";
cin >> N;
while ( N > 0 )
{
cout << N << endl;
N = N - 1;
}
}

Observe o que o código faz! Teste o programa com valores diferentes: 5, 1, 0, -10...
Experimente modificar a condição do while para:
while ( N >= 0) { ... }
E veja o que ocorre. O que mudou? Note como isso pode ser a diferença entre o
programa fazer exatamente o que você quer ... ou não! Atenção no momento de construir as
proposições lógicas!
Por fim, observe que é responsabilidade do programador fazer com que o laço de
repetição (também chamado de loop) seja finalizado, de alguma forma. A linha que é
responsável por isso no código anterior é a linha
N = N - 1;
É ela quem faz com que o valor de N seja alterado para que, em algum momento no
futuro, a condição N > 0 do while se torne inválida. Tente mudar a linha N = N - 1; por:
N = N + 1;
E veja o que ocorre! Teremos um problema. Você sabe o por quê? Porque agora o
valor de N não se tornará menor que zero dentro do laço no momento esperado, fazendo com
que o programa se comporte de um jeito inadequado!
A estrutura da instrução while é:
while ( proposição_lógica )
{
código a repetir enquanto a proposição for verdadeira
}
Qualquer expressão válida em um if pode ser usada em um while. Note, porém, que o
while não tem else!
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2. EXERCÍCIO
a) Faça um programa que leia dois números: N1 e N2. Faça agora com que o
programa imprima imprima o número N2 por N1 vezes.
b) Modifique o programa para que, em cada passo de contagem do N1, o programa
imprima o valor atual de N1 e o valor de N2.
c) Modifique agora o programa para que, em cada passo de contagem do N1, o
programa imprima o valor atual de N1 multiplicado por N2.
d) Modifique o programa para que ele faça a contagem de 0 a N1.
SOLUÇÃO A

#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N1, N2;
cout << "Digite um Número: ";
cin >> N1;
cout << "Digite outro Número: ";
cin >> N2;
while ( N1 > 0 )
{
cout << N2 << endl;
N1 = N1 - 1;
}
}
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SOLUÇÃO B

#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N1, N2;
cout << "Digite um Número: ";
cin >> N1;
cout << "Digite outro Número: ";
cin >> N2;
while ( N1 > 0 )
{
cout << N1 << ": " << N2 << endl;
N1 = N1 - 1;
}
}

6
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SOLUÇÃO C

#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N1, N2, R;
cout << "Digite um Número: ";
cin >> N1;
cout << "Digite outro Número: ";
cin >> N2;
while ( N1 > 0 )
{
R = N1 * N2;
cout << N1 << "*" << N2 << "= " << R << endl;
N1 = N1 - 1;
}
}

7
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SOLUÇÃO D

#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N1, N2, R, C;
cout << "Digite um Número: ";
cin >> N1;
cout << "Digite outro Número: ";
cin >> N2;
C=0;
while ( C <=
{
R = C *
cout <<
C = C +
}
}

N1 )
N2;
C << "*" << N2 << "= " << R << endl;
1;

8
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Unidade 13: Outras Estruturas de Repetição
Prof. Daniel Caetano
Objetivo: Realizando decisões de repetição no código de programação.
Bibliografia: ASCENCIO, 2007; MEDINA, 2006; SILVA, 2010; SILVA, 2006.

INTRODUÇÃO
Na aula anterior vimos como fazer repetições com o comando while. Nesta aula,
veremos uma forma diferente de escrever a estrutura de repetição, que simplifica sua
compreensão em casos comuns.

1. CONTAGEM COM O WHILE
Como vimos na aula passada, podeemos fazer um programa que realize a contagem de
um número incial até um número final. Por exemplo: se quisermos que nosso programa conte
de 3 a 17, basta escrever:
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N;
N = 3;
while ( N <= 17 )
{
cout << N << endl;
N = N + 1;
}
}

Esse programa inicializa o valor de N com 3 (o valor inicial) e, enquanto o valor de N
for menor ou igual a 17, imprime N e, depois disso, soma 1 ao valor de N.
Simples, mas facilmente poderemos esquece de suas partes partes.

2. ESTRUTURA DE REPETIÇÃO DE CONTAGEM: FOR
Muitas vezes precisamos construir uma instrução de repetição que simplesmente sirva
para executar alguma instrução um determinado número de vezes. Como vimos, a estrutura
while é um pouco desajeitada. Vamos usar mais uma vez o while, agora para imprimir 10
vezes o texto "isso é uma repetição".
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O fluxograma e código com while respectivos seriam os indicados a seguir.

#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int CONT;
CONT = 0;
while ( CONT < 10 )
{
cout << "Isso é uma repetição" << endl;
CONT = CONT + 1;
}
}

Observe a existência de QUATRO elementos fundamentais em uma contagem:
INICIALIZAÇÃO: Ajusta o valor inicial do contador
DECISÃO DE REPETIÇÃO: Verifica se bloco precisa ser repetido
BLOCO: Código a ser repetido
ATUALIZAÇÃO: Código que atualiza o contador (deve estar dentro do bloco!)
Sempre que um programador quiser repetir um bloco um certo número de vezes, ele
precisará indicar essas quatro partes. Bem, mas os programadores não gostam de escrever
muito... então foi inventada uma instrução que especifica a INICIALIZAÇÃO, a DECISÃO
DE REPETIÇÃO e a ATUALIZAÇÃO, para que em seguida venha apenas o BLOCO a
ser repetido. Essa instrução chama-se for (traduz-se como "para"). Observe como o código
acima fica simplificado usando o for.

#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int CONT;
for (CONT = 0; CONT < 10; CONT = CONT + 1)
{
cout << "Isso é uma repetição" << endl;
}
}
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E estrutura da instrução for é a seguinte:
for ( inicialização; condição de repetição; atualização )
{
código a repetir enquanto a proposição for verdadeira
}
Observe que o for não acrescenta nenhuma funcionalidade, é apenas um jeito mais
cômodo de escrever o while anteriormente apresentado!
Exemplo:
for ( X=0; X < 7; X = X + 2 )
{
cout << X << endl;
}
Essa instrução pode ser lida assim:
Faça, a paritr de X = 0, enquanto X < 7 e contando de 2 em 2, a impressão de X.

3. EXERCÍCIO
a) Faça um programa que apresente os números de 50 a 75.
b) Modifique o programa do item (a) para que ele conte de 2 em 2.
c) Modifique agora o programa do item (b) para que ele imprima apenas os números
divisíveis por 5.
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SOLUÇÃO A
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int C;
for ( C = 50; C <= 75; C = C + 1)
{
cout << C << endl;
}
}

SOLUÇÃO B
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int C;
for ( C = 50; C <= 75; C = C + 2)
{
cout << C << endl;
}
}

SOLUÇÃO C
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int C;
for ( C = 50; C <= 75; C = C + 2)
{
if ( C%5 == 0 )
{
cout << C << endl;
}
}
}

4
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4. ESTRUTURA DE REPETIÇÃO "PELO MENOS UMA VEZ": DO~WHILE
Vez ou outra precisamos criar uma estrutura while que seja executada pelo menos
uma vez. Por exemplo: para escolher a opção de um menu, ignorando os valores inválidos:

Observe que, neste caso, a decisão é feita após o bloco. A forma de fazer isso na
linguagem C/C++ é através da instrução do ~ while, que tem o seguinte formato:
do
{
código a repetir enquanto a proposição for verdadeira
} while ( proposição_lógica );
Isso, no código, pode ser implementado como se segue:
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N;
do
{
cout << "1- Saldo" << endl;
cout << "2- Extrato" << endl;
cin >> N;
} while (N != 1 || N != 2);
if (N == 1)
cout << "Saldo!" << endl;
if (N == 2)
cout << "Extrato!" << endl;
}
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5. EXERCÍCIO
Extenda o programa de menu apresentado para que ele contenha as opções:
1- Saldo
2- Extrato
3- Saque
4- Depósito
OBS: Quando uma opção for selecionada, o texto adequado deve ser impresso!
SOLUÇÃO
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
int N;
do
{
cout << "1cout << "2cout << "3cout << "4cin >> N;
} while (N < 1

Saldo" << endl;
Extrato" << endl;
Saque" << endl;
Depósito" << endl;
|| N > 4);

if (N == 1)
cout << "Saldo!" << endl;
if (N == 2)
cout << "Extrato!" << endl;
if (N == 3)
cout << "Saque!" << endl;
if (N == 4)
cout << "Depósito!" << endl;
}
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6. EXERCÍCIO
A) Analise os dois códigos a seguir e diga qual dos dois usa while e qual usa
do~while:
Código 1
a) Leia um número N;
b) N = N * 2;
c) Se N for menor que 32, volta para o passo (b);
d) Imprima N.
Código 2
a) Leia um número N;
b) Enquanto N for menor que 32, repita (c)
c) N = N*2;
d) Imprima N.
B) Implemente ambos os códigos.
C) Execute ambos para os seguintes números de entrada: 0, 20, 40. Os resultados
foram sempre iguais? Por quê?

SOLUÇÃO A
O primeiro é com do~while e o segundo com while.

SOLUÇÃO B
Código 1
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
float N;
cout << "Digite um número: ";
cin >> N;
do
{
N = N * 2;
} while (N < 32);
cout << "Resultado: " << N << endl;
}
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Código 2
#include <iostream>
using namespace std;
main()
{
float N;
cout << "Digite um número: ";
cin >> N;
while (N < 32)
{
N = N * 2;
}
cout << "Resultado: " << N << endl;
}

SOLUÇÃO C
Valor de Entrada:
0
20
40

Resultado Código 1
Travou
40
80

Resultado Código 2
Travou
40
40

A diferença é que no código 1 sempre ocorrerá pelo menos uma multiplicação, dado
que o do~while obrigatoriamente executa o bloco uma vez; no caso do código 2, como a
verificação é feita antes da execução do bloco, caso o valor digitado seja maior que 32,
nenhuma multiplicação será executada.

