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Salmos 128:2 “Pois comerás do trabalho das tuas mãos; feliz serás, e te 

irá bem”. 
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Até aqui, finalizamos o essencial de programação utilizando portugol como linguagem 

primária. Nesta aula, veremos como podem ser mais organizados os programas através da 

aplicação de subalgoritmos. 

 

1. Introdução 

 

Subalgoritmos são trechos de algoritmos que efetuam um ou mais cálculos determinados. 

Ao invés de escrever-se um algoritmo grande, escrevem-se vários algoritmos menores, os quais, 

não isoladamente, mas em conjunto, resolvem o problema proposto. É conveniente utilizá-los 

quando uma determinada tarefa é efetuada em diversos lugares no mesmo algoritmo. Ao invés de 

escrever-se um trecho diversas vezes, escreve-se um sub-algoritmo e chama-se-o diversas vezes. 

 

- Eles reduzem o tamanho do algoritmo. 

- Facilitam a compreensão e visualização do algoritmo. 

- São declarados no início do algoritmo e podem ser chamados em qualquer ponto após 

sua declaração. 

- Eles podem ser Funções que retorna algum valor ou Procedimento (Subrotina) que não 

retorna nada. 

 
2. Procedimentos 
 

Como já dito anteriormente, um procedimento é um trecho de código ou subrotina que 

não retorna valor algum. Até aqui foram utilizados vários procedimentos, como escreva(), leia, 

etc.  

 
A sintaxe em portugol é: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
identificador: nome do procedimento; 
parâmetros: Entre um mesmo tipo de dados são separados por vírgula. Entre tipos de dados a 
separação é feita com ponto-e-vírgulas ';'. 

procedimento <identificador> (<parâmetros>)  
var 
   <declaração de variáveis locais> 
inicio 
   lista de comandos 
fimprocedimento 
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declaração de variáveis locais: idêntica a declaração de variáveis globais. As variáveis 
declaradas localmente tem validade dentro do escopo da função. 
 
Por exemplo, suponha a necessidade de apenas montar um menu, vejamos como seria sua 

implementação. 

 

Portugol: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: percebe-se neste exemplo que não foi necessário a passagem de nenhum 
parâmetro para apresentação do menu e também não foi necessário a criação de 
nenhuma variável local. 
 
2.1 Variável local x variável global 
 
Existem duas formas de se declararem variáveis. Distinguem-se basicamente quanto à 
possibilidade de acesso: 
 
variável local – declaradas dentro de subrotinas, sendo acessadas apenas dentro destas. 
variável global – declaradas fora de subrotinas, sendo possível ser acessadas por qualquer região 
do programa. 
 
Vamos agora acompanhar um exemplo com passagem de parâmetro. 

Suponha que seja necessário apresentar o nome e a idade de uma pessoa, sendo estes passados 

como parâmetros. 

 
Portugol: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

algoritmo "Menu" 

// Função : Apresentar o menu de um programa 

// Autor : Guilherme Fernandes 

// Data : 09/05/2008 

// Seção de Declarações  

 

procedimento menu() 

inicio 

   escreval("::::: Menu ::::::") 

   escreval("1 - Cadastrar") 

   escreval("2 - Listar") 

   escreval("3 - Sair") 

fimprocedimento 

 

inicio 

   menu()   

fimalgoritmo 

algoritmo "idade" 

// Função : Apresenta a idade 

// Autor :  Guilherme Fernandes 

// Data : 09/05/2008 

// Seção de Declarações  

 

procedimento apresenta(nome: caracter; idade: inteiro) 

inicio 

    escreval(nome, " tem ", idade, " anos") 

fimprocedimento 

 

inicio 

   apresenta("Jose", 20) 
fimalgoritmo 



P á g i n a  | 3 

 
Observação: neste exemplo foram declaradas localmente as variáveis nome e idade que 
só poderão ser acessadas dentro do procedimento apresenta. 
 
A seguir, será apresentado um exemplo mais completo de uso de procedimento para 
resolver um problema de ordenação de uma matriz: 
 
Portugol: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observações: percebe-se claramente que o uso de procedimento permite uma melhor 
organização dos programas permitindo assim facilitar a manutenção e legibilidade. 
 
 
 

algoritmo "Ordena" 

// Função : Ordenação de Matriz 

// Autor : Guilherme Fernandes 

// Data : 09/05/2008 

var 

   matriz : vetor[0..4] de inteiro 

    

procedimento menu() 

inicio 

   escreval(":::::::::::::::::") 

   escreval("::  Ordenação ::") 

   escreval(":::::::::::::::::") 

fimprocedimento 

 

//ordenação dos valores da matriz 

procedimento ordenaMatriz() 

var 

   cont : inteiro 

   aux : inteiro 

inicio 

   para cont de 0 ate 3 faca 

      para cont de 0 ate 3 faca 

         se (matriz[cont+1] < matriz[cont]) entao 

            aux <- matriz[cont] 

            matriz[cont] <- matriz[cont + 1] 

            matriz[cont + 1] <- aux 

         fimse 

      fimpara 

   fimpara 

fimprocedimento 

 

//Preenche a matriz com os valores digitados pelo usuário 

procedimento preencheMatriz() 

var 

   cont : inteiro 

inicio 

   para cont de 0 ate 4 faca 

      escreval("Digite o valor ", cont + 1) 

      leia(matriz[cont]) 

   fimpara 

fimprocedimento 

 

//Apresenta todos os valores da matriz 

procedimento apresentaMatriz() 

var 

   cont : inteiro 

inicio 

   para cont de 0 ate 4 faca 

      escreval(matriz[cont]) 

   fimpara 

fimprocedimento 

inicio 

//Executando os procedimentos 

   menu() 

   preencheMatriz() 

   ordenaMatriz() 

   apresentaMatriz() 

fimalgoritmo 
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3. Funções 
 

 

Uma função também é um trecho de código como o procedimento com o adicional de 

retornar um determinado valor. O visulag vem com bibliotecas de funções predefinidas que você 

pode utilizar em seus programas. 

 

Veja a tabela abaixo: 

Função Descrição Exemplo 

abs(valor: real) : real Retorna o valor absoluto de um 

número. 

Ex: Abs(-3) 

retorna: 3 

raizq(valor: real):real Retorna a raiz quadrada de um 

numero. 

Ex: raizq(4) 

retorna: 2 

cos(valor: real) : real Retorna o cosseno de um ângulo 

em radianos 

Ex: cos( (3.14 * 90 ) / 180 ) 

retorna: 0 

sen(valor: real): real Retorna o seno de um ângulo em 

radianos 

Ex: sen( (3.14 * 90 ) / 180 ) 

retorna 1 

tan(valor : real) : real Retorna a tangente de um ângulo 

em radianos 

Ex: tan( ( 3.14 * 45 ) /180 ) 

retorna 1 

exp(base, expoente):real Retorna a potenciação Ex: exp(2,3) 

retorna 8 

int(valor: real): inteiro Converte real para inteiro Ex: int(3.1) 

retorna 3 

caracpnum(c : caractere) : real Converte caractere para real Ex: caracpnum(“3.1”) 

retorna 3.1 

numpacarac(valor : real): caractere Converte real para caractere Ex: numpcarac(3.1) 

retorna “3.1” 

pi : real Retorna o valor de PI Ex: PI 

retorna 3.14159265 

rand : real Gerador de números aleatórios 

entre 0 e 1 

Ex: rand 

retorna 0.87 

grauprad(valor: real) : real Converte grau para radiano Ex: grauprad(90) 

retorna 1.57 

radpgrau(valor:real): real Converte radiano para grau Ex: radpgrau(1.57) 

retorna 90 

randi(intervalo:inteiro) Gerador de números aleatórios 

inteiros dentro do intervalo 

Ex: randi(100) 

retorna 87 

log(valor:real): real Logaritmo de base 10 Ex: log(10) 

retorna 1 

logn(valor:real):real Logaritmo natural (ln) Ex: log(10) 

retorn 2.302 
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arccos(valor : real): real Arco cosseno Ex: arccos(0) 

retorna 1.57 

arcsen(valor: real): real Arco seno Ex: arcsen(0) 

retorna 0 

arctan(valor:real): real Arco Tangente Ex: arctan(1) 

retorna 0.78 

cotan(valor: real): real Co-tangente Ex: cotan(1) 

Retorna 0.642 

asc( c: caractere ) : inteiro Retorna o código ASCII de um 

caractere 

Ex: asc(“A”) 

retorna 65 

compr( c : caractere ) : inteiro Retorna o tamanho do caractere Ex: comp(“OLA”) 

Retorna 3 

copia(c: caractere, posini, posfin: inteiro) Copia um determinado trecho do 

caractere 

Ex: copia("OLA_A_TODOS", 1, 3) 

retorna “OLA” 

pos(subc, c: caractere): inteiro Retorna a posição do caractere Ex: pos("I","BEM_VINDO") 

Retorna 6 

 

4. Criando funções 
 

 

A criação de uma Função deve ser declarada no início do programa. Este tipo de 

subalgoritmo sempre retorna um e apenas um valor ao algoritmo que lhe chamou. Cada função 

tem associada ao seu valor de retorno um tipo explícito. Da mesma maneira com que os 

parâmetros são fixos para todas as chamadas o retorno também é fixo. 

 
 A sintaxe em portugol é: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
identificador: nome da função; 
parâmetros: Entre um mesmo tipo de dados são separados por vírgula. Entre tipos de dados a   
separação é feita com ponto-e-vírgulas ';'. 
tipo de retorno da função: Real, Inteiro, Lógico ou Caractere. 
declaração de variáveis locais: idêntica a declaração de variáveis globais. As variáveis 
declaradas localmente tem validade dentro do escopo da função. 
retorne: local onde é colocado a variável de retorno. 
 
 
 

funcao <identificador> (<parâmetros>) <tipo de retorno> 
var 
   <declaração de variáveis locais> 
inicio 
   lista de comandos 
retorne <variável de retorno> 
fimfuncao 
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Portugol: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Funções Recursivas 

 
Um algoritmo que para resolver um problema divide-o em subprogramas mais simples, cujas 

soluções requerem a aplicação dele mesmo, é chamado recursivo, seja de forma direta ou indireta. 

Em geral, uma rotina recursiva R pode ser expressa como uma composição formada por um 

conjunto de comandos C (que não contém chamadas a R) e uma chamada (recursiva) à rotina R: 

 

R = [C, R] 

 

recursão direta 

Entretanto, pode-se ter também uma forma indireta de recursão, na qual as rotinas são 

conectadas através de uma cadeia de chamadas recursivas que acaba retornando a primeira que 

foi chamada: 

 
R1 = [C1, R2] 

R2 = [C2, R3] 

R3 = [C3, R4] 

....... 

Rn = [Cn, R1] 

 
recursão indireta 

Para que esteja bem definida, uma função recursiva deve possuir as seguintes propriedades: 

- (1) Deve haver certos argumentos, chamando valores básicos, para os quais a função não se 
refere a ela mesma. 
- (2) Sempre que a função se refere a ela mesma o argumento deve estar relacionado a um valor 
básico e/ou a um valor anterior. 

algoritmo "SOMA" 

// Função : Apresenta a soma de dois números 

// Autor :  Guilherme Fernandes 

// Data : 08/05/2008 

// Seção de Declarações 

var 

   a : real 

 

funcao soma(valor1, valor2: inteiro): inteiro 

var 

   resultado: inteiro 

inicio 

   resultado <- valor1 + valor2 

   retorne resultado 

fimfuncao 

 

inicio   

   a <- soma(2,3) 

   escreval("Valor da Soma é:", a) 
fimalgoritmo 
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Vejamos um exemplo clássico para esclarecermos o conceito: cálculo do fatorial de um número. 

A definição de fatorial é: 

F(n) = 1 se n = 0 ou n = 1; 
F(n) = n.F(n-1), se n>1. 
 

onde n é um numero inteiro positivo. Uma propriedade (facilmente verificável) dos fatoriais é 

que: 

n! = n . (n-1)! 

Esta propriedade é chamada de propriedade recursiva: o fatorial de um numero pode ser 

calculado através do fatorial de seu antecessor. Ora, podemos utilizar esta propriedade para 

escrevermos uma rotina recursiva para o cálculo de fatorial.  

Veja: 

F(4) = 4.F(4-1) 
F(3) = 3.F(3-1) 
F(2) = 2.F(2-1) 
F(1) = 1.F(1-1) 
F(0) = 1 imagina a função subindo, pois encontrou F(0) = 1 
 
F(1) = 1.1 
F(2) = 2.1 
F(3) = 3.2 
F(4) = 4.6 
resposta é 24. 
 

Qual é a lógica neste problema? 

4x3x2x1=24 

Se fosse nº 6 qual seria a resposta? 

6x5x4x3x2x1=720 

 

Os algoritmos recursivos têm em geral a forma seguinte: 
 
· caso de base (base de recursão), onde o problema é resolvido diretamente (sem chamada 
recursiva) 
· caso geral, onde o problema é resolvido com uma chamada recursiva 
· caso geral onde o tamanho do problema é menor a cada chamada 
 
Esquematicamente, os algoritmos recursivos têm a seguinte forma: 
 
se "condicao para o caso de base" entao 
   resolucao direta para o caso de base 
senao 
   uma ou mais chamadas recursivas 
fimse 
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Um algoritmo recursivo pode ter um ou mais casos de base e um ou mais casos gerais. E para 

que o algoritmo termine, as chamadas recursivas devem convergir em direção ao caso de base, 

senão o algoritmo não terminará jamais. Convergir significa ter uma parte menor do problema 

para ser resolvido. 

 

F(4) = 4.F(4-1) 
F(3) = 3.F(3-1) 

F(2) = 2.F(2-1) 
F(1) = 1.F(1-1) 

F(0) = 1 ------------ Caso Base 
F(1) = 1.1 

F(2) = 2.1 
F(3) = 3.2 

F(4) = 4.6 

 
Portugol: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O mesmo problema poderia ser resolvido sem o uso de recursão da seguinte maneira: 
 

Portugol: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

algoritmo "Recursiva" 

// Função : Apresentar uso de função recursiva 

// Autor : Guilherme Fernandes 

// Data : 09/05/2008 

var 

  a, fatorial : inteiro 

 

funcao fat(x:inteiro):inteiro 

inicio 

   se (x = 0) entao 

      retorne 1 

   senao 

      retorne x * fat(x - 1) 

   fimse 

fimfuncao 

 

inicio 

   escreval("Digite o numero: ") 

   leia(a) 

   fatorial <- fat(a) 

   escreval("Fatorial de a é", fatorial) 

fimalgoritmo 

algoritmo "Fatorial" 

// Função : Calcular o fatorial de um número 

// Autor : Guilherme Fernandes 

// Data : 16/04/2008 

var 

fatorial : inteiro 

a : inteiro 

 

funcao fat(x:inteiro):inteiro 

var 

   H : inteiro 

   cont : inteiro 

inicio 

   H <- 1 

   cont <- 0 

   enquanto (cont < x) faca 

      cont <- cont + 1 

      H <- H * cont 

   fimenquanto 

    

   retorne H 

fimfuncao 

 

inicio 

   escreval("Digite o numero: ") 

   leia(a) 

   fatorial <- fat(a) 

   escreval("Fatorial de a é", fatorial) 

fimalgoritmo 
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Vantagens da Recursão 

 
1- Simplifica a solução de alguns problemas; 
2- Geralmente, um código com recursão é mais conciso; 
3- Caso não seja usada, em alguns problemas, é necessário manter o controle das variáveis 
manualmente. 
 

Desvantagens da Recursão 
 
1- Funções recursivas são mais lentas que funções iterativas, pois muitas chamadas 
consecutivas a funções são feitas; 
2- Erros de implementação podem levar a estouro de pilha. Isto é, caso não seja indicada 
uma condição de parada, ou se esta condição nunca for satisfeita, entre outros. 
 

6. Lista de Exercícios 

 
1. Faça um resumo do capítulo 10 e 11 do livro “Algoritmos – Lógica para 
desenvolvimento de programação de computadores.” 
 
2. Criar um programa para verificar se um número é impar ou par. Utilizar um 
subalgoritmo de função que retorna um valor lógico para indicar se o valor recebido é par 
ou não. 
 
3. Criar um algoritmo que receba notas de três provas e calcule a sua média, mas 
utilizando função. 
 
4. Criar uma calculadora com um menu principal que efetue as seguintes operações: 
soma, subtração, divisão, multiplicação, exponenciação, raiz quadrada. 
 

5. Uma empresa quer o cadastro e relatório do salário de 3 funcionários utilizando 
funções. Os dados necessários para esse cadastro são: CPF, Nome,  Telefone e Salário. O 
O Relatório deverá apresentar todos os registros ordenados de acordo com o salário . 
 
6. Faça um jogo da velha. 
 
7. Faça um resumo do capítulo 12 e 13 do livro “Algoritmos – Lógica para 
desenvolvimento de programação de computadores.” 
 
8. Escrever um algoritmo, utilizando um subalgoritmo recursivo, que eleve um número 
inteiro qualquer a uma potência. Devem ser fornecidos o número e a potência. 
 
9. Escrever um algoritmo, utilizando um subalgoritmo recursivo, para calcular o N-esimo 
termo da série de Fibonacci. 
 
 
 

 

 

 

 


