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Última aula

Alguém lembra?

I O que é um algoritmo?

I O que é importante para projetar
um algoritmo?

I Quais são as fases para elaborar
um programa?



Última aula

O que é um algoritmo

Um ALGORITMO é descrito, geralmente, como uma
SEQUÊNCIA LÓGICA, FINITA E DEFINIDA DE AÇÕES
capazes de resolver um problema.

IMPORTANTE: Esse conceito vai além da programação.

DESEJÁVEL: Escrever um algoritmo para resolver um único
problema (programação MODULAR).



Última aula

O que é importante para projetar de um algoritmo?

I Compreender os requisitos do problema.
I Identificar as entradas.
I Identificar as saídas.
I Definir uma sequência lógica e finita de ações para solucionar

o problema.
I Garantir clareza e precisão dessas ações.
I Garantir a corretude das saídas.

DESEJÁVEL: Se o problema se pode decompor em subproblemas,
então fazer algoritmos para eles (programação MODULAR).



Última aula

Quais são as fases para elaborar um programa?

ENGENHARIA DE SOFTWARE

I Coleta, análise e
especificação de requisitos.

I Algoritmo.
I Implementação.
I Teste.
I Manutenção.

Levantar

requisitos

Projetar

algoritmos

ProgramarTestar

Evoluir Ciclo de vida
do desenvolvimento

de softwares/sistemas



Não é a linguagem de programação que define o programador, mas
sim sua lógica.

David Ribeiro Guilherme



Projeto de algoritmo

Análise e definição do problema

I Ler atentamente o ENUNCIADO do problema, até
entendê-lo bem.

I Identificar os DADOS DE ENTRADA.
I Identificar as SAÍDAS (resultados esperados).
I Determinar o OBJETIVO do programa: como

TRANSFORMAR as entradas nas saídas.
I Identificar a necessidade de valores ou dados

INTERMEDIÁRIOS.
I Verificar se o problema pode ser dividido em

SUBPROBLEMAS.



Projeto de algoritmo

Definição de problema

Um problema é uma RELAÇÃO entre possíveis entradas para
saídas aceitáveis.

Exemplo: Calcular a área de um retângulo.

Entrada dois números positivos: a base e a altura do retângulo.
Saída um número positivo: o produto da base pela altura dadas na

entrada.



Projeto de algoritmo

Algoritmo para um problema

Se diz que um algoritmo RESOLVE (ou soluciona) um problema se
produz uma saída aceitável para QUALQUER entrada possível.

Dados
de entrada

Operações
sobre os dados Saídas



Projeto de algoritmo

Propriedades de um algoritmo

I Possui um estado inicial.

I Possui dados de entrada.

I Possui uma sequência lógica e finita de ações claras e precisas.

I Produz dados de saída corretos.

I Possui estado final.



Projeto de algoritmo

No projeto de um algoritmo devemos

I Identificar o algoritmo (dar um nome).

I Incluir no começo sua finalidade, entradas e saídas.

I Usar apenas um comando por linha.

I Indentar para indicar hierarquia dos comandos.



Projeto de algoritmo

Algoritmo para um problema. Exemplo

Algoritmo CalculaAreaRect
/*Calcula a área de um retângulo a partir da base e da altura.
Entrada: base e altura do retângulo
Saída: área do retângulo*/

1. INÍCIO
2. Ler a base
3. Ler a altura
4. Multiplicar a base pela altura
5. Imprimir o resultado da multiplicação
6. FIM



Projeto de algoritmo

Algoritmo para um problema. Exemplo
Refinado (pseudo-código)

Algoritmo CalculaAreaRect
/*Calcula a área de um retângulo a partir da base e da altura.
Entrada: base e altura do retângulo
Saída: área do retângulo*/

1. INÍCIO
2. Ler base
3. Ler altura
4. area← base×altura
5. Imprimir area
6. FIM



Como funciona um computador?



É mais fácil viajar de avião, até mesmo pilotá-lo, do que entender
por que ele pode voar.

John Von Neumann



Funcionamento dos computadores

John Von Neumann (28/12/1903− 08/02/1957)

Principais áreas de atuação:
I Computação.
I Teoria dos números.
I Mecânica quântica.
I Teoria dos jogos.



Funcionamento dos computadores

Modelo de Von Neumann para computadores

Memória primária

Unidade
lógico

aritmética

Unidade de
controle

Unidade de
entrada e
saída



Funcionamento dos computadores

Modelo de Von Neumann para computadores

Memória primária

Unidade
lógico

aritmética

Unidade de
controle

Unidade de
entrada e
saída

Responsabilidades:
I Receber

informações.
I Exibir

resultados.
Composta pelos
perisféricos de I/O.



Funcionamento dos computadores

Modelo de Von Neumann para computadores

Memória primária

Unidade
lógico

aritmética

Unidade de
controle

Unidade de
entrada e
saída

Responsabilidades:
I Manipular os

dados.
I Realizar pro-

cessamentos.
I Executar

instruções.
A CPU (atualmente)
é composta pelo
microprocessador.



Funcionamento dos computadores

Modelo de Von Neumann para computadores

Memória primária

Unidade
lógico

aritmética

Unidade de
controle

Unidade de
entrada e
saída

Responsabilidades:
armazenamento de
dados e instruções.
Composta por:

I Memória RAM
(volátil).

I Memórias
ROM e Flash,
HD, CDs, etc
(não voláteis).



Funcionamento dos computadores

Smartphone

Entrada:
I Tela.
I Microfone.
I Câmera.
I Acelerômetro.
I Giroscópio.
I Magnetômetro.
I GPS
I Placa de rede.
I Botões

Saída:
I Tela.
I Placa de som.
I Placa de rede.
I Leds.
I Motor de

vibração.

Exemplo

./vonNeumann/example.html


Simulando a execução do computador

Algoritmo

CalculaAreaRect

1. INÍCIO
2. Ler base
3. Ler altura
4. area← base×altura
5. Imprimir area
6. FIM

Memória

...



Simulando a execução do computador

Começa execução!!!
Associa nomes a espaços de memória

CalculaAreaRect

1. INÍCIO X

2. Ler base
3. Ler altura
4. area← base×altura
5. Imprimir area
6. FIM

Memória

base

altura

area

...



Simulando a execução do computador

Usuário digita valor da base: 5
Escreve 5 no espaço associado ao nome base

CalculaAreaRect

1. INÍCIO X

2. Ler base X

3. Ler altura
4. area← base×altura
5. Imprimir area
6. FIM

Memória

5base

altura

area

...



Simulando a execução do computador

Usuário digita valor da altura: 13
Escreve 13 no espaço associado ao nome altura

CalculaAreaRect

1. INÍCIO X

2. Ler base X

3. Ler altura X

4. area← base×altura
5. Imprimir area
6. FIM

Memória

5base

13altura

area

...



Simulando a execução do computador

Multiplica e atribui
Escreve 65 no espaço associado ao nome area

CalculaAreaRect

1. INÍCIO X

2. Ler base X

3. Ler altura X

4. area← base×alturaX
5. Imprimir area
6. FIM

Memória

5base

13altura

65area

...



Simulando a execução do computador

Imprime valor da área
Imprime o valor escrito no espaço associado ao nome area

CalculaAreaRect

1. INÍCIO X

2. Ler base X

3. Ler altura X

4. area← base×alturaX
5. Imprimir areaX
6. FIM

Memória

5base

13altura

65area

...



Simulando a execução do computador

Finaliza o algoritmo!!

CalculaAreaRect

1. INÍCIO X

2. Ler base X

3. Ler altura X

4. area← base×alturaX
5. Imprimir areaX
6. FIMX

Memória

5

13

65

...



Como seria um algoritmo para calcular a média entre
duas notas?



Simulando a execução do computador

Algoritmo

CalculaMedia2

1. INÍCIO
2. Ler n1
3. Ler n2
4. soma← n1+n2
5. media← soma/2
6. Imprimir media
7. FIM

Memória

...



Simulando a execução do computador

Começa execução!!!
Associa nomes a espaços de memória

CalculaMedia2

1. INÍCIO X

2. Ler n1
3. Ler n2
4. soma← n1+n2
5. media← soma/2
6. Imprimir media
7. FIM

Memória

n1

n2

soma

media
...



Simulando a execução do computador

Usuário digita primeira nota: 8
Escreve 8 no espaço associado ao nome n1

CalculaMedia2

1. INÍCIO X

2. Ler n1X
3. Ler n2
4. soma← n1+n2
5. media← soma/2
6. Imprimir media
7. FIM

Memória

8n1

n2

soma

media
...



Simulando a execução do computador

Usuário digita segunda nota: 9
Escreve 9 no espaço associado ao nome n2

CalculaMedia2

1. INÍCIO X

2. Ler n1X
3. Ler n2X
4. soma← n1+n2
5. media← soma/2
6. Imprimir media
7. FIM

Memória

8n1

9n2

soma

media
...



Simulando a execução do computador

Soma e atribui
Escreve 17 no espaço associado ao nome soma

CalculaMedia2

1. INÍCIO X

2. Ler n1X
3. Ler n2X
4. soma← n1+n2X
5. media← soma/2
6. Imprimir media
7. FIM

Memória

8n1

9n2

17soma

media
...



Simulando a execução do computador

Divide e atribui
Escreve 8.5 no espaço associado ao nome media

CalculaMedia2

1. INÍCIO X

2. Ler n1X
3. Ler n2X
4. soma← n1+n2X
5. media← soma/2X
6. Imprimir media
7. FIM

Memória

8n1

9n2

17soma

8.5media
...



Simulando a execução do computador

Imprime valor da média
Imprime o valor escrito no espaço associado ao nome media

CalculaMedia2

1. INÍCIO X

2. Ler n1X
3. Ler n2X
4. soma← n1+n2X
5. media← soma/2X
6. Imprimir mediaX
7. FIM

Memória

8n1

9n2

17soma

8.5media
...



Simulando a execução do computador

Finaliza o algoritmo!!

CalculaMedia2

1. INÍCIO X

2. Ler n1X
3. Ler n2X
4. soma← n1+n2X
5. media← soma/2X
6. Imprimir mediaX
7. FIMX

Memória

8

9

17

8.5

...



Simulando a execução do computador

Variáveis e constantes

VARIÁVEIS: associadas a um identificador, o conteúdo delas pode
mudar (variar).

Exemplo (variáveis em vermelho):

0.3× P1+ 0.45× P2+ 0.15× AP + 0.1× TF

CONSTANTES: valores que não se modificam.

Exemplo (constantes em vermelho):

0.3× P1+ 0.45× P2+ 0.15× AP + 0.1× TF



Programação em C

Declaração de variáveis

Em C as variáveis devem ser declaradas antes de serem usadas!!

Na declaração se deve especificar qual o tipo de valores (dados) que
pode conter e depois o nome da variável!!!

Tipos de dados básicos Em C Exemplos

Inteiro int -253, 1067

Decimal, precisão simples float -32.78, 453.5

Decimal, precisão dupla double -32.78, 453.5

Caractere char ’a’, ’&’



Programação em C

Leitura e impressão

Em C para ler e imprimir se usa a biblioteca: stdio.h

A função de ler é scanf. Para ler um valor, se deve especificar o
tipo de dado, declarando antes a variável!!

Tipos de dados básicos Declaração Leitura

Inteiro int x; scanf(“%d”, &x);

Decimal, precisão simples float x; scanf(“%f”, &x);

Decimal, precisão dupla double x; scanf(“%lf”, &x);

Caractere char x; scanf(“%c”, &x);



Programação em C

Leitura e impressão

A função de imprimir é printf. Para imprimir uma mensagem:

printf(“Boa tarde turmas E e F!!”);

Para imprimir um valor, se deve especificar o tipo de dado:

Tipos de dados básicos Declaração Exemplos (a variável x contém o valor)

Inteiro int x; printf(“Eu tenho %d anos”, x);

Decimal, precisão simples float x; printf(“Meu IMC é %f”, x);

Decimal, precisão dupla double x; printf(“%lf aproxima o valor de PI”, x);

Caractere char x; printf(“Meu conceito será: %c”, x);



Programação em C

Estrutura de um programa em C

/*Comentário inicial descrevendo objetivos do programa*/

#include<stdio.h>//para entrada e saída de dados
//outras bibliotecas necessárias
//outras declarações

int main () {//função principal (obrigatória)

//declarações antes das instruções

//intruções

return 0;//para encerrar o programa normalmente
}



Programação em C

Exemplo

/*Calcular área de um retângulo a partir da base e da altura*/

#include<stdio.h>//biblioteca de entrada/saída

int main () {//função principal

int base, altura;//declaração dos dados de entrada
int area;//declaração dos dados de saída

printf(“Informe a base:\n”);//imprime mensagem
scanf(“%d”, &base);//Lê o valor da base
printf(“Informe a altura:\n”);//imprime mensagem
scanf(“%d”, &altura);//Lê o valor da altura
area = base * altura;//calcula a area
printf(“Valor da area: %d\n”, area);//imprime valor da area

return 0;//encerra o programa
}



Programação em C

Exemplo

/*Calcular média de duas notas*/

#include<stdio.h>//biblioteca de entrada/saída

int main () {//função principal

float n1, n2;//declaração dos dados de entrada
float media;//declaração dos dados de saída

printf(“Informe a primeira nota:\n”);//imprime mensagem
scanf(“%f”, &n1);//Lê o valor da primeira nota
printf(“Informe a segunda nota:\n”);//imprime mensagem
scanf(“%f”, &n2);//Lê o valor da segunda nota
media = ( n1 + n2) / 2;//calcula a média
printf(“Media: %f\n”, media);//imprime a média

return 0;//encerra o programa
}



Programação em C

Processo

INÍCIO

codificação

compilação

Erro de compilação:
sintático/semântico

Sucesso compilando

Erro de execução: semântico

Sucesso testando

FIM

Teste
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