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Provérbios 4:7 “Adquire a sabedoria; sim, com tudo o que possuis 

adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará, se a abraçares, ela te 

honrará; dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória 

te entregará”. 
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Esta aula será a revisão de toda a matéria vista até o momento. 

 

1. Algoritmos 
 

Algoritmo é uma seqüência de passos finitos com o objetivo de solucionar um problema.  

Existem dois tipos de algoritmos, os computacionais e os não computacionais.  

Na vida cotidiana constantemente vemos algoritmos, como por exemplo: 

 

a) Utilizar telefone público 

b) Fritar ovos 

c) Trocar lâmpadas 

d) Fazer um bolo 

e) Descascar batatas 

 

2. História dos computadores 

 

Ábaco: O primeiro instrumento criado especialmente para auxiliar a realização dos 

cálculos. Este instrumento de origem chinesa foi criado por volta do ano 3000 antes de Cristo e 

era capaz de efetuar operações elementares. É a primeira calculadora que se tem notícia. 

 

Em 1642, PASCAL desenvolve uma máquina capaz de somar e subtrair por meio de 

engrenagens mecânicas.  

 

Em 1671, Leibnitz adiciona à máquina de Pascal os recursos de multiplicação e divisão. 

 

Em 1823, Charles Babbage projetou a "máquina diferencial" e em 1834 a máquina 

analítica; embora elas não tenham sido concluídas, inspiraram uma série de equipamentos 

desenvolvidos anos depois. Por essa colaboração, foi considerado o pai dos computadores. 

 

Em 1906, nasce a eletrônica moderna que possibilitou o processamento, a comunicação e 

o armazenamento de dados, o que antes era pouco viável. Neste ano Lee De Forest, engenheiro 

americano, inventou a válvula eletrônica. 

 



P á g i n a  | 2 

 
ENIAC - O primeiro grande computador eletrônico apresentado em 1946, significa 

Eletronic Numerical Integrator and Computer.  

Funcionava com 18.000 válvulas eletrônicas, pesava 30 toneladas e tinha o tamanho de 

uma sala com 180 m2. Foi projetado durante o curso da segunda grande guerra, com o objetivo 

de calcular tábuas de bombardeamento e disparo. Foi desenvolvido por John Mauchly e J. 

Presper Eckert na Universidade da Pensilvânia. 

 

TRANSISTOR - Em 1947, o transistor causou o verdadeiro salto na eletrônica, 

substituindo a válvula. Através dele houve a miniaturização dos componentes eletrônicos e com 

isso o surgimento dos primeiros computadores científicos e comerciais. 

 

CIRCUITOS INTEGRADOS - Em 1964, algumas indústrias americanas se 

movimentam rumo a produção do circuito integrado (CI), que a grosso modo, é um componente 

eletrônico com centenas ou milhares de transistores. 

 

MICROPROCESSADORES - Na década de 60, foi criado o microprocessador, o 

"cérebro" do microcomputador, que também é chamado de CHIP. Este é uma pastilha de silício, 

que concentra em si todos os componentes eletrônicos básicos necessários ao funcionamento do 

computador. 

 

De 1970 em diante, as evoluções tecnológicas se concentraram principalmente na procura 

de processos mais precisos de miniaturização dos componentes internos dos microcomputadores 

e no aumento da velocidade de processamento. 

 

GERAÇÂO DOS COMPUTADORES: A evolução tecnológica dos computadores 

pode ser classificada em quatro gerações: 

 

Primeira – 1951/1959 

Segunda - 1959/1965  

Terceira - 1965/1975 

Quarta - 1975/???? 
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3. Terminologias 

 

Hardware: É a parte física do computador, ou seja, o conjunto de dispositivos 

responsáveis pelo processamento das informações.  

Ex: teclado, vídeo, impressora, mouse, caixas de som etc. 

 

Software: Parte lógica - São programas (conjunto de instruções) necessários para que o 

computador possa realizar tarefas, auxiliando e agilizando o trabalho do usuário. 

Ex: Windows, Word, Excel, Power Point, Corel Draw etc. 

 

Unidade de armazenamento: Assim como podemos medir distâncias, quilos, tamanho 

etc, também podemos medir a capacidade que um microcomputador tem para armazenar 

informações. Ao menor item de informação de um computador dá-se o nome de bit (binary 

digit). 

Para efetuarmos essa medida é usado o byte como padrão e os seus múltiplos: 

8 Bits - 1 Byte 

1 Kilobyte (KB) – 1024 Bytes 

1 Megabyte (MB)  -  1024 Kbytes  

1 Gigabyte (GB) - 1024 Mbytes   

1 Terabyte (TB) 1024 Gbytes 

 

A Estrutura básica de um computador é formador por: Entrada, Processamento, 

Memória Principal, Entrada/Saída e Saída. Os itens físicos que compõem esta estrutura 

lógica estão resumidos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada    Saída Processamento 

Memória 

Entrada/

Saída 

  Memória ram 

Teclado, Mouse,                 

Microfone 
Impressora, monitor 

HD, rede 

processador(CPU) 
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4. Linguagens de programação 

 

A execução de um algoritmo em um computador requer um programa. Para armazenar 

um algoritmo na memória de um computador e para que ele possa, em seguida, comandar as 

operações a serem executadas é necessário que ele seja programado. 

 

4.1 Linguagem de máquina 

 

Os algoritmos precisam ser transcritos para uma linguagem em que o computador possa 

“entender” direta ou indiretamente o que deve ser executado. Os computadores só podem 

executar diretamente os algoritmos expressos em linguagem de máquina. 

 

Um programa em linguagem de máquina é um conjunto de instruções capazes de ativar 

diretamente os dispositivos eletrônicos do computador. 

 

A programação pode ser feita escrevendo-se uma série de zeros e uns (linguagem de 

máquina), colocando-os na memória da máquina e pressionando-se um botão a partir do qual o 

computador começa a interpretar o código binário. 

 

Escrever programas em linguagem de máquina pode ser extremamente penoso (e sujeito 

a erros). Apesar disso, nos primeiros computadores a linguagem de máquina era a única em que 

se podia fazer a programação. 

 

4.2 Linguagem de montagem 

 

Para facilitar o trabalho de quem programa, surgiram as linguagens de montagem ou 

linguagens assembler. Essas linguagens são construídas sobre o conjunto de instruções básicas 

da linguagem de máquina. 

 

Para controlar um computador um programa em linguagem de montagem deve ser 

transformado em linguagem de máquina. Isso é feito através dos programas montadores (ou 

Assemblers) que fazem a “tradução” entre as linguagens de montagem e de máquina. 
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4.3 Compiladores 

 

Visando facilitar as tarefas do programador surgiram as linguagens de alto nível. Com isso 

o trabalho das máquinas se tornou mais complexo, pois passou a ser necessário o uso de 

programas compiladores. 

 

Os programas do tipo compiladores traduzem as linguagens de alto nível em linguagem 

de máquina. O programa na linguagem de alto nível é chamado de código fonte e o programa 

gerado de código objeto. 

 

 

 

4.4 Linguagens de alto nível 

 

Várias linguagens de alto nível surgiram com o tempo:  

Exemplos: Pascal, Java, C, etc 

 

Nesta disciplina será adotada primeiramente uma PSEUDOLINGUAGEM chamada 

PORTUGOL (também chamada de português estruturado).  Com o uso do PORTUGOL de 

início será possível desenvolver o raciocínio sem depender das regras de uma linguagens de 

programação específica. 

 

5. Portugol 

 

Para que o algoritmo possa ser útil, é necessário ainda que quem faz uso dele conheça os 

termos utilizados nas instruções. Em outras palavras, é preciso que a linguagem utilizada no 

algoritmo seja conhecida tanto por quem o escreveu quanto por quem vai executá-lo. 

 

Para que o algoritmo possa ser executado por uma máquina é importante que as 

instruções sejam corretas e sem ambigüidades. Portanto, a forma especial de linguagem que 

utilizaremos é bem mais restrita que o Português e com significados bem definidos para todos os 

termos utilizados nas instruções. Essa linguagem é conhecida como Português Estruturado (às 

vezes também chamada de Portugol).  

 

Código fonte Compilador Código objeto 
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O português estruturado é, na verdade, uma simplificação extrema do Português, limitada 

a umas poucas palavras e estruturas que têm um significado muito bem definido. Ao conjunto de 

palavras e regras que definem o formato das sentenças válidas chamamos sintaxe da 

linguagem.  

 

O Programa VisuAlg permite testar os programas desenvolvidos em portugol 

rapidamente. Pode ser encontrado no site de busca www.apoioinformatica.inf.br. 

 

6. Diagrama de blocos 

 

O diagrama de bloco, também chamado de fluxo, é uma ferramenta usada e desenvolvida 

pelo profissional que está envolvido diretamente com a programação, tendo como objetivo 

descrever o método e a seqüência do processo dos planos num computador. 

 

Essa ferramenta usa diversos símbolos geométricos, os quais estabelecerão as seqüências 

de operações a serem executadas em um processamento computacional.  

 

7. Teste de mesa 

 

Depois de desenvolvido o algoritmo, portugol e diagrama de blocos, é feito o teste de 

mesa. Este é como uma simulação de todos os passos, ou seja, entradas, comandos e instruções 

do algoritmo, a fim de saber se ele chega ao resultado a que se propõe e se a lógica está correta. 

Para tal, preenche-se uma tabela com valores para as variáveis e segue-se o fluxo de execução do 

algoritmo, simulando a execução de cada instrução, ou seja, refazendo o que o computador faria 

ao executar cada instrução. A cada comando simulado (executado), o valor das variáveis na tabela 

deve ser atualizado. Se, para uma instrução executada, uma ou mais variáveis não ficaram com os 

valores esperados, há um erro na lógica do algoritmo. 

 

8. Programa padrão 

 

TODO programa em portugol tem no mínimo a estrutura básica acima. Ele é composto 

pela palavra-chave algoritmo seguido do nome do algoritmo entre aspas duplas, neste caso é 

“básico”. Em seguida, tem-se a outra palavra-chave inicio e fimalgoritmo. 
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Programa padrão: 

 

 

 

 

 

Sua representação em diagrama de bloco é demonstrada abaixo: 

 

 

 

 
 
 

 

9. Saída de dados 

 

Para a apresentação de dados na tela, utiliza-se a palavra-chave escreva seguido do texto a 

ser apresentado entre parêntesis. O símbolo do diagrama de blocos utilizado para apresentação 

de dados na tela é o             . . . 

 

Exemplo de algoritmo, diagrama de blocos e portugol de um simples programa que 

apresenta uma mensagem na tela. 

 

3.1 Algoritmo: 

Apresente a mensagem “Bem-vindo!”. 

 

3.2 Diagrama de bloco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

algoritmo "basico" 

 

inicio 

 

fimalgoritmo 

Início 

Fim 

Diagrama de bloco 

Diagrama de bloco 

Início 

Fim 

“Bem-vindo” 
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3.3 Portugol 

Em portugol ficaria da seguinte maneira: 

 

 

 

 

 

10. Variável 

 

Uma das razões para o de uso de variáveis é devido à necessidade de armazenar os dados 

que serão digitados pelo usuário. Mas o que seria variável? 

Variável é um local na memória principal (temporária), isto é um endereço que armazena 

um conteúdo. Também pode ser considerada como tudo aquilo que é sujeito a variações, que é 

incerto, instável ou inconstante. Por exemplo, a entrada de dados de um usuário é incerta, não 

tem como saber exatamente o que um usuário irá digitar. 

Para utilizar a variável, basta inserir a palavra-chave var seguido do nome desta variável, 

dois pontos “:” e seu tipo sublinhado (inteiro, real, caractere, lógico). Ex: var idade : inteiro. 

 

Quando formos dar nomes às variáveis, se faz necessário seguirmos algumas regras: 

 

a) O PRIMEIRO caractere DEVE ser uma letra. (Não podem ser números) 

b) Se houver MAIS de um caractere, SÓ poderemos usar letras ou números. (Não 

podem ser utilizados caracteres simbólicos como: -,+,!,@,#,$,&,*(,),?, etc.) 

c) NENHUMA palavra reservada (ou palavra-chave) poderá ser nome de uma variável. 

 

Os tipos de dados que podem ser armazenados em um computador são divididos em 4 

categorias: inteiros(-3, 1, 5), reais(-2,5; 1,223; 1, -5), caracteres(“jose”, “123”) e lógicos(falso, 

verdadeiro). 

 

11. Entrada de dados 

 

A palavra-chave para receber dados digitados pelo usuário é leia, seguida entre parêntesis 

do nome da variável. O símbolo do diagrama de blocos utilizado para receber dados digitados 

pelo usuário é             . 

 

algoritmo "basico" 

 

inicio 

   escreva ("Bem-vindo!") 

fimalgoritmo 
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O diagrama de blocos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No caso do Portugol, ficaria: leia(idade).  

Um exemplo completo: 

 

 

 

 

 

 

12. Processamento 

 

O Conceito de processamento se refere aos cálculos, testes condicionais, etc. Serão 

apresentados primeiramente os operadores básicos disponíveis. 

 

12.1 Operações aritméticas básicas 

 

As operações aritméticas são as mais básicas que um programador deve saber programar. 

Os símbolos adotados na programação são basicamente os mesmos já conhecidos.  

 

Operação Operador 
Adição + 
Subtração - 
Multiplicação * 
Divisão (com resultado real) / 
Divisão (com resultado inteiro) div 
Resto % ou mod 
Exponenciação ^ 

 

 

algoritmo "idade" 

var 

   idade: inteiro 

 

inicio 

   leia(idade) 

fimalgoritmo 

Início 

Fim 

Diagrama de bloco 

idade 

idade <-0 

Tabela 1: Operadores aritméticos 
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12.2 Operações relacionais 

 

 As operações relacionais são realizadas geralmente em conjunto com as estruturas de 

seleção, como: SE...ENTAO...fimse, SE...ENTAO...SENAO...fimse 

 

Símbolo Significado 
> Maior que 
< Menor que 
>= Maior ou igual a 
<= Menor ou igual a 
<> Diferente de 
= Igual a 

Tabela 2: Operadores Relacionais 
12.3 Operadores lógicos 

 

 Tem-se basicamente quatro tipos de operadores lógicos: E, OU, XOU e NÃO, 

resumidos nas tabelas-verdade abaixo: 

 

Tabela 3: Condições do operador “E” 
Condição 1 
Media > 60% 

Condição 2 
Freqüência > 75% 

Resultado 
Aprovado ? 

Verdadeira Verdadeira Verdadeiro 
Falsa Verdadeira Falso 

Verdadeira Falsa Falso 
Falsa Falsa Falso 

 

Tabela 4: Condições do operador “OU” 
Condição 1 

Media > 60% nas provas 
Condição 2 

Media > 90% trabalhos 
Resultado 
Aprovado ? 

Verdadeira Verdadeira Verdadeiro 
Falsa Verdadeira Verdadeiro 

Verdadeira Falsa Verdadeiro 
Falsa Falsa Falso 

 
 

Tabela 5: Condições do operador “XOU” 
Condição 1 
Media > 60 

Condição 2 
Freqüência > 75% 

Resultado 
Exame Final? 

Verdadeira Verdadeira Falso (será aprovado) 
Falsa Verdadeira Verdadeiro 

Verdadeira Falsa Verdadeiro 
Falsa Falsa Falso (será reprovado) 

 
 

Tabela 6: inversões do operador “Nao” 
Condição  Resultado 
Verdadeira Falso  
Falsa Verdadeiro 
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12.4 Desvio condicional simples 
 

 

Diagrama de bloco: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Estrutura do símbolo para a instrução se...então...fimse 
 
A sintaxe em portugol é: 

 
 

 

 

 

12.5. Desvio condicional composto 
 

Diagrama de bloco: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Estrutura do símbolo para a instrução SE...entao..SENAO...fimse 
 

A sintaxe para o portugol é: 

 

 
 
 

se (<condição>) entao 
    <instruções para condição verdadeira> 
senao 
   <instruções para condição falsa> 
fimse 

condição 
Verdadeiro Falso 

Instruções a serem 
executadas quando a 
condição for verdadeira 

Instruções a serem 
executadas quando a 
condição for falsa ou 
após ser verdadeira 

se (<condição>) entao 
    <instruções para condição verdadeira> 
fimse 
<instruções para condição falsa ou após ser verdadeira> 

Verdadeiro Falso 

Instruções a serem 
executadas quando a 
condição for verdadeira 

Instruções a serem 
executadas quando 
a condição for falsa 

    condição 
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12.6. Desvio condicional encadeado 

Diagrama de blocos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estrutura condicional composta ou encadeada 
 

A sintaxe para o portugol é: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instruções a serem 
executadas quando a 

condição 1 for verdadeira 

Instruções a serem 
executadas quando as 

condições 1 e 2 forem falsas  

Instruções a serem executadas 
quando a condição 1 for falsa, 
mas a condição 2 for verdadeira  

Verdadeiro Falso 
condição  2 

Verdadeiro Falso 
condição  1 

se (<condição1>) entao 
       <instruções para condição1 verdadeira> 
senao 
       se (<condição2>) entao 
            <instruções para condição1 falsa, mas condição1 verdadeira> 
       senao 
            <instruções para condição1 falsa e condição2 falsa> 
      fimse 
fimse 
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12.7. Múltiplas escolhas 
 

Quando existe uma quantidade muito grande de SEs em um programa, existe uma 

alternativa de melhor estruturá-los através do comando escolha...caso...fimescolha. 

 

Sua representação em diagrama de blocos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 8: Estrutura múltipla escolha 
Sua sintaxe em portugol é: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruções a serem 
executadas quando a 

condição 1 for verdadeira 

Verdadeiro 

Falso 

    caso  1 

Verdadeiro 

Falso 

   caso  2 
Instruções a serem 
executadas quando a 

condição 2 for verdadeira 

Instruções a serem 
executadas quando nenhuma 
condição for verdadeira 

escolha (<expressão de seleção>) 
       <instruções para condição1 verdadeira> 
       caso  <expressão 1>  
            <instruções caso expressão 1> 
       caso <expressão 2> 
            <instruções caso expressão 2> 
       ... 
       outrocaso  
            <instruções caso nenhuma das outras satisfaça> 
 fimescolha 
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13. Lista de Exercícios de revisão (30 pts) 
 

Observação: Entregar Impresso e por email. 

 

1. O que é algoritmo, descreva com suas palavras.(1 pt) 

2. Faça um algoritmo descrevendo desde o momento em que acorda em sua casa até a chegada da 

faculdade. (1 pt) 

3. Que instrumento é considerado a primeira calculadora? (1 pt) 

4. Quem é considerado o pai dos computadores e porque? (1 pt) 

5. Qual o nome do primeiro computador eletrônico e qual significado deste? (1pt) 

6. Qual componente revolucionou a eletrônica permitindo o surgimento dos computadores 

cientificos e comerciais? (1 pt) 

7. O que é um CI e em que ano começou sua produção? (1 pt) 

8. O que são microprocessadores? (1 pt) 

9. Defina:  hardware, software, unidade de armazenamento. (1 pt) 

10. Como é formada a estrutura básica do computador e quais itens físicos que a compõem? (1pt) 

11. O que é linguagem de máquina? (1pt) 

12. Qual a utilidade dos programas montadores?(1pt) 

13. O que fazem os compiladores?(1pt) 

14. Cite exemplos de linguagens de alto nível.(1pt) 

15. Defina: Portugol, Diagrama de blocos e teste de mesa. (1pt) 

16. Faça o menor programa possível em portugol e seu diagrama de blocos.(1pt) 

17. Qual comando utilizado em portugol para saída de dados e sua representação em diagrama de 

blocos.(1pt) 

18. Defina variável e como é feita sua declaração em portugol.(1pt) 

19. Marque com X os tipos de dados que são inteiros(1pt): 

     (  ) 1000 

     (  ) "0" 

     (  ) "-900" 

     (  )verdadeiro 

     (  )-456 

     (  )34 

     (  )"casa 8" 

     (  ) 0 

     (  ) Falso 

     (  ) -1,56 
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20. Marque com X os tipos de dados que são reais(1pt): 

     (  ) -678 

     (  ) "0,87" 

     (  ) "-9,12" 

     (  )verdadeiro 

     (  )-456 

     (  )-99,8 

     (  )"cinco" 

     (  ) 48,8976 

     (  ) Falso 

     (  ) -1,56 

 

21. Marque com X os tipos de dados que são Caracteres(1pt): 

     (  ) -678 

     (  ) "0,87" 

     (  ) "-9,12" 

     (  )verdadeiro 

     (  )-456 

     (  )-99,8 

     (  )"cinco" 

     (  ) 48,8976 

     (  ) Falso 

     (  ) -1,56 

 

22. Marque com X os tipos de dados que são lógicos(1pt): 

     (  ) -678 

     (  ) "0,87" 

     (  ) "-9,12" 

     (  )verdadeiro 

     (  )-456 

     (  )V 

     (  )"cinco" 

     (  )Falso 

     (  )F 

     (  )-1,56 
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23. Marque com X os nomes válidos para uma variável(1pt): 

   (  )Endereço 

   (  )21Brasil 

   (  )Fone$com 

   (  )NomeUsuário 

   (  )Nome_Usuario 

   (  )Endereco 

   (  )Fone_Comercial 

   (  )cpf 

   (  )RG 

20. Qual comando utilizado em portugol para entrada de dados e sua representação em diagrama 

de blocos.(1pt) 

21. Quais são os tipos de operações aritméticas que o computador é capazde realizar? E quais os 

operadores correspondentes?(1pt) 

22.Quais os símbolos dos operadores relacionais? e seus significados? (1pt) 

23. Quais os operadores lógicos? Faça a tabela-verdade de todos.(1pt) 

24. Quais as estruturas de seleção? e seus correspondentes diagrama de blocos e sintaxe em 

portugol?(1pt) 

25. Faça o algoritmo, diagrama de blocos, portugol e teste de mesa do seguinte 

problema(6 pts):  

Um programa que a partir da idade e peso do paciente calcule a dosagem de determinado 

medicamento e imprima a receita informando quantas gotas do medicamento o paciente deve 

tomar por dose. Considere que o medicamento em questão possui 500 mg por ml, e que a cada 

ml corresponde a 20 gotas. 

Considerações:  

- Adultos ou adolescentes desde 12 anos, inclusive, se tiverem peso igual ou acima de 60 

quilos devem tomar 1000 mg; com peso abaixo de 60 quilos devem tomar 875 mg. 

- Para crianças e adolescentes abaixo de 12 anos, a dosagem é calculada pelo peso 

corpóreo conforme a tabela abaixo: 

5 kg a 9 kg = 125 mg 24,1 kg a 30 kg = 500 mg 

9,1 kg a 16 kg = 250 mg Acima de 30 kg = 750 mg 

16,1 kg a 24 kg = 375 mg  

- Se o peso da criança for abaixo de 5 kg A CRIANÇA não pode tomar o medicamento, 

por isso, deverá apresentar a mensagem “Nao pode tomar medicamento porque não possui peso 

suficiente.” 

 


