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1.INTRODUÇÃO AOS ALGORITMOS
Um algoritmo é uma seqüência finita de instruções e ordenada de forma lógica para a execução de 

uma  determinada  tarefa  ou  a  resolução  de  um  determinado  problema.  São  exemplos  de  algoritmos 
instruções de montagem, receitas, manuais de uso, etc. Um algoritmo não é a solução do problema, pois, 
se assim fosse, cada problema teria um único algoritmo; um algoritmo é um caminho para a solução de um 
problema. Em geral, existem muitos (senão infinitos) caminhos que levam a uma solução satisfatória.

1.1 Algoritmos Não Computacionais 
Um algoritmo não computacional é um algoritmo cuja seqüência de passos, a princípio, não pode 

ser executada por um computador. Abaixo é apresentado um algoritmo não computacional cujo objetivo é 
usar  um telefone público.  Provavelmente você “executou" o algoritmo deste exemplo diversas vezes.  O 
termo  algoritmo está muito ligado à Ciência da Computação, mas, na realidade, ele pode ser aplicado a 
qualquer problema cujo caminho da solução possa ser decomposto em um grupo de instruções. 

Exemplo 1.1
Algoritmo para telefonar em um “orelhão".
1. Tirar o fone do gancho
2. Esperar o sinal de linha
3. Introduzir o cartão
4. Teclar o número desejado
5. Se escutar sinal de chamada, então

5.1 Aguardar até atender
5.2 Conversar
5.3 Desligar
5.4 Retirar Cartão

6. Senão voltar para 4.

Um outro exemplo típico de algoritmo é uma receita culinária, como no exemplo abaixo.

Exemplo 1.2
Algoritmo para preparar um bolo de fubá:
Ingredientes:
5 ovos
250 gramas de margarina cremosa
2 xícaras (chá) de açúcar
1 xícara (chá) de farinha de trigo
1 xícara (chá) de fubá
200 gramas de coco ralado
1 copo de leite
1 colher (sopa) de fermento
1. Bata a margarina, as gemas e o açúcar por 15  minutos
2. Junte o leite, o coco e a farinha e continue batendo por mais 15 minutos
3. Acrescente 20 g de  fermento e, por último, as claras em neve
4. Unte uma forma com manteiga e leve ao forno para assar por 30 minutos

Observe que ambos os algoritmos acima são  informalmente  descritos, uma vez que a linguagem 
utilizada não é rígida, dando margem a ambigüidades (mais de uma interpretação para a mesma sentença). 
Além disso, seu correto entendimento depende da experiência da pessoa que o executará (por exemplo, 
não é descrito no algoritmo se o forno deverá estar baixo, médio ou alto). Assim, para que um algoritmo 
possa ser útil, é necessário que quem o executará conheça os termos utilizados nas instruções. O algoritmo 
do  exemplo  acima  só  será  útil  para  alguém que  seja  fluente  na  língua  portuguesa  e  que  conheça  o 
significado dos verbos bater, juntar, acrescentar e untar, assim como dos substantivos utilizados 
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no  contexto  de  uma  receita  culinária.  Em  outras  palavras,  é  preciso  que  a  linguagem  utilizada  para 
descrever o algoritmo seja conhecida tanto por quem o escreveu quanto por quem vai executá-lo.

Um algoritmo não é, necessariamente, descrito de forma textual. Podemos utilizar também figuras 
para descrevê-lo. Uma forma comum para tal é através de um fluxograma. O algoritmo do exemplo 1.1, 
através de um fluxograma, teria a seguinte forma:

Figura 1.1 Fluxograma.

Uma forma de representação de algoritmo estritamente formal é através de formalismo matemático. 
Tal forma, contudo, restringe a representação à classe de problemas matemáticos.

1.2 Algoritmos Computacionais
O computador, a princípio, não executa nada. Para que ele faça uma determinada tarefa - calcular 

uma folha de pagamento, por exemplo - , é necessário que ele execute um programa. Um programa é um 
conjunto de milhares de instruções que indicam ao computador, passo a passo, o que ele tem que fazer. 
Logo,  um programa  nada  mais  é  do que  um algoritmo computacional  descrito  em uma linguagem de 
programação. Uma linguagem de programação contém os comandos que fazem o computador escrever 
algo na tela, realizar cálculos aritméticos, receber uma entrada de dados via teclado, e milhares de outras 
coisas, mas estes comandos precisam estar em uma ordem lógica e contribuir, cada um, para a realização 
da tarefa em questão.

O termo processamento de dados é muitas vezes utilizado em conjunto com computadores, pois, 
em geral, é isto o que eles fazem: processar dados. Daí podemos extrair os dois componentes básicos de 
um  algoritmo  (de  agora  em  diante,  esta  palavra  sempre  utilizada  no  contexto  de  algoritmos 
computacionais):  dados e  código. Dados são os valores (números, nomes, etc.) de que precisamos para 
resolver o problema, e código são os comandos ou instruções que usaremos para manipular e "processar" 
os dados. 

Para que o algoritmo possa ser executado por uma máquina é importante que as instruções sejam 
corretas e sem ambigüidades. Neste documento, utilizaremos uma linguagem para descrição de algoritmos 
computacionais semelhante ao Português, porém bem mais restrita com relação ao vocabulário e símbolos 
e  com uma definição  clara  e  precisa  de como utilizar  esse  vocabulário  e  conjunto  de símbolos.  Essa 
linguagem  é  conhecida  como  Português  Estruturado  (às  vezes  também  chamada  de  Portugol).  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 
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definem o formato das sentenças válidas chamamos sintaxe da linguagem. Durante este texto, a sintaxe 
do Português Estruturado será apresentada progressivamente e a utilizaremos em muitos exercícios de 
resolução de problemas.

Aprender as palavras e regras que fazem parte dessa sintaxe é fundamental; no entanto, não é o 
maior objetivo deste curso. O que realmente exigirá um grande esforço por parte do estudante é aprender a 
resolver  problemas  utilizando  a  linguagem.  Para  isso,  há  somente  um  caminho:  resolver  muitos 
problemas. O processo é semelhante ao de tornar-se competente em um jogo qualquer: aprender as regras 
do jogo (a sintaxe) é só o primeiro passo, tornar-se um bom jogador (programador) exige tempo, muito 
exercício e dedicação.

Embora o Português Estruturado seja uma linguagem bastante simplificada, ela possui  todos os 
elementos  básicos  e  uma  estrutura  semelhante  a  de  uma  linguagem  típica  para  programação  de 
computadores.  Além  disso,  resolver  problemas  com  Português  Estruturado,  pode  ser  uma  tarefa  tão 
complexa quanto a de escrever um programa em uma linguagem de programação qualquer. Portanto, neste 
curso, estaremos na verdade procurando desenvolver as habilidades básicas que serão necessárias para 
adquirir-se competência na programação de computadores.
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2.LINEARIZAÇÃO DE EXPRESSÕES
Uma  classe  muito  comum  de  algoritmos  computacionais  envolve  a  resolução  de  problemas 

matemáticos.  Para a construção de algoritmos que realizam cálculo  matemáticos,  todas as expressões 
aritméticas devem ser linearizadas, ou seja, colocadas em linhas, devendo também ser feito o mapeamento 
dos operadores da aritmética tradicional para os do Português Estruturado. No Exemplo 2.1 é mostrada 
uma expressão matemática utilizando a representação usual e a mesma expressão usado os símbolos do 
Português Estruturado.

Exemplo 2.1
A expressão 

{[23−5−3 ]1}⋅5
equivale à 
((2/3-(5-3))+1)*5

As tabelas seguintes mostram os operadores aritméticos disponíveis no Português Estruturado.

Operadores Aritméticos Português Estruturado
Adição +
Subtração -
Multiplicação *
Divisão /
Divisão Inteira \
Exponenciação ^
Módulo (resto da divisão) %

Os quatro primeiros operadores têm uma semântica trivial; o operador de divisão inteira (\) retorna o 
número de vezes que o divisor cabe no dividendo; o operador de resto da divisão retorna o resto da divisão 
inteira entre seus dois operandos; o operador de exponenciação retorna o resultado do primeiro operando 
(base) elevado ao segundo (expoente).

Exemplo 2.2
20/7 resulta 2.8571
20\7 resulta 2
7\20 resulta 0
20%7 resulta 6
7%20 resulta 7
4^3 resulta 64
4^0.5 resulta 2 já que 40.5≡41/2≡4=2  

Os operadores relacionais  realizam a comparação entre dois  operandos ou duas expressões e 
resultam em valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO). 

Operadores Relacionais Português Estruturado
Maior > 
Menor < 
Maior ou igual >= 
Menor ou igual <= 
Igual = 
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Diferente <> 

Exemplo 2.3
2+5>4 resulta VERDADEIRO
3<>3 resulta FALSO

Os  operadores  lógicos  atuam  sobre  expressões  e  também  resultam  em  valores  lógicos 
VERDADEIRO ou FALSO. 

Operadores 
Lógicos

Português 
Estruturado Significado

Multiplicação 
lógica e Resulta VERDADEIRO se ambas as partes forem verdadeiras. 

Adição lógica ou Resulta VERDADEIRO se uma das partes é verdadeira. 

Negação nao Nega uma afirmação, invertendo o seu valor lógico: se for 
VERDADEIRO  torna-se FALSO, se for FALSO torna-se VERDADEIRO. 

Ou exclusivo xou Resulta em VERDADEIRO se as partes forem diferentes, e em FALSO 
se forem iguais. 

A tabela abaixo – chamada  tabela-verdade – mostra os resultados da aplicação dos operadores 
lógicos conforme os valores dos operandos envolvidos.

A B A e B A ou B nAo A não B A xou B
VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO FALSO FALSO FALSO 
VERDADEIRO FALSO FALSO VERDADEIRO FALSO VERDADEIRO VERDADEIRO
FALSO VERDADEIRO FALSO VERDADEIRO VERDADEIRO FALSO VERDADEIRO
FALSO FALSO FALSO FALSO VERDADEIRO VERDADEIRO FALSO

De acordo com a necessidade, as expressões podem ser unidas pelos operadores lógicos.

Exemplo 2.4
(2+5>4) e (3<>3) resulta FALSO pois VERDADEIRO e FALSO  resulta FALSO  

A modularização é a divisão de uma expressão em partes, proporcionando maior compreensão e 
definindo  prioridades  para  a  resolução  da  mesma.  Como  pôde  ser  observado  no  Exemplo  2.1,  em 
expressões  computacionais  utilizamos  somente  parênteses  "()" para  modularização.  Na  sintaxe  do 
Português  Estruturado  podemos  ter  parênteses  dentro  de parênteses,  como seriam os  colchetes  e  as 
chaves na matemática. 

Os  parênteses  indicam  quais  sub-expressões,  dentro  de  uma  expressão,  serão  executadas 
primeiro. A princípio, a execução é da esquerda para direita, mas além dos parênteses, existem  prioridades 
entre os operadores envolvidos na expressão. Tais prioridades são mostradas nas tabelas seguintes.

Operador Aritmético Prioridade 
*, \, /, %, ^ 2 (maior)
+, - 1 (menor)

Exemplo 2.5
(2 + 2)/2 resulta 2 e 2 + 2/2 resulta  3
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Operador  Lógico Prioridade 
nao 2
ou, e, xou 1

Entre os operadores relacionais, não há precedência.
Uma expressão lógica, se correta, resultará sempre em VERDADEIRO ou FALSO; uma expressão 

aritmética só pode resultar em um valor numérico.

Exemplo 2.6
nao(((4>=3 e 3=3.1) ou (5>4))) ou (4>=3)(2 + 2)/2  resulta FALSO
(20+20)/4*3 + (20%7) + 7 - 2.0 + 7/2 + (19\4) resulta  48.5
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3.FORMA GERAL DE UM ALGORITMO, VARIÁVEIS E E/S
Nessa seção vamos conhecer os primeiros elementos que compõem o Português Estruturado e 

escrever alguns algoritmos. 
A estrutura geral de um algoritmo é:

algoritmo "<título do algoritmo>"
var
  < declaração de variáveis> 
inicio
< lista de comandos>
fimalgoritmo

onde as palavras algoritmo e  fimalgoritmo fazem parte da sintaxe da linguagem e sempre delimitam 
o início e fim de um algoritmo; a < declaração de variáveis> é a seção ou parte do algoritmo onde 
descrevemos os tipos de dados que serão usados na lista de comandos. Por exemplo, poderíamos definir 
que fruta é um tipo de dado que pode assumir apenas os valores maçã, pêra, banana, abacaxi e outras 
frutas, sobre os quais podemos efetuar as operações comparar, comprar, comer e servir; inicio indica o 
fim das declarações e o início da seção de comandos; < lista de comandos > é apenas uma indicação 
de que entre  as palavras  inicio e  fimalgoritmo podemos escrever  uma lista  com uma ou mais 
instruções ou comandos. É importante salientar que, quando um algoritmo é “executado", as instruções ou 
comandos de um algoritmo são sempre executados na ordem em que aparecem, (a princípio, de cima para 
baixo).  

As palavras que fazem parte da sintaxe da linguagem são palavras reservadas, ou seja, não podem 
ser usadas para outro propósito em um algoritmo que não seja aquele previsto nas regras de sintaxe. A 
palavra algoritmo, por exemplo, é uma palavra reservada. Neste texto, as palavras reservadas sempre 
aparecerão em negrito.

Os comentários são textos que que servem para explicar determinadas instruções do algoritmo, 
servindo apenas para fins de documentação. Antes de um comentário aparecem duas  barras normais (//). 
Todo o texto que você digitar após as duas barras até o final da linha será comentário.

Exemplo 3.1
algoritmo "Soma dois"
var 
  op1, op2, op3: numerico 
inicio          // Este algoritmo coloca em uma variável           
op3 <- op1+op2 // o resultado da soma de outras duas
fimalgoritmo

No Exemplo 5.2 é mostrado um algoritmo completo. O algoritmo lê (para operações de entrada e 
saída de dados, vide Seção 3.3) o comprimento, o raio da seção circular de uma barra cilíndrica de aço e o 
momento torsor. Após, ele calcula e escreve o valor da  tensão cisalhante máxima. A tensão cisalhante 
máxima  t em uma barra cilíndrica  de seção circular  com comprimento  L (em  m)  e diâmetro  d (em  m), 
submetida a um momento torsor T (em N), é dada pela seguinte expressão:

t=T.L
E.J

onde E é o módulo de elasticidade transversal (em N/m2; para o aço, E = 200.109 N/m2) e J é o momento de 
inércia polar  da seção circular dado por

J=
32

d4 .

Exemplo 3.2
algoritmo "Tensão Cisalhante Máxima"
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var 
  t, L, d, T_, E_, J, r: numerico
inicio
escreva("Forneça o comprimento ")
leia(L)
escreva("Forneça o raio da seção circular ")
leia((r)
escreva("Forneça o momento torsor ")
leia(T_)
d <- 2*r
E_ <- 200.109
J <- 3.1415/32*d^4
t <- T_*L/(E_*J)
escreva("O valor da  tensão cisalhante máxima é ", t)
fimalgoritmo

3.1 Variáveis
Uma variável pode ser vista como uma caixa com um rótulo ou nome colado a ela, que num dado 

instante guarda um determinado objeto. O conteúdo desta caixa não é algo fixo, permanente. Na verdade, 
essa  caixa pode ter  seu conteúdo  alterado  diversas  vezes.  Contudo,  o  conteúdo  deve ser  sempre  do 
mesmo tipo. 

Na  figura  abaixo,  a  caixa  (variável)  rotulada  com  FATOR contém  o  valor  5.  Como  seu  tipo  é 
numérico,  em um determinado  instante  essa  caixa  poderá  conter  qualquer  valor  numérico  (inteiro  ou 
fracionário; positivo, negativo ou zero). Entretanto, em um determinado instante, ela conterá um, e somente 
um, valor.

Figura 3.1 Variável.

Em um algoritmo,  as  variáveis  têm  um significado  bem específico.  Elas  servem para  guardar 
operandos (dados) que serão usados nas instruções. A declaração de variáveis  tem a seguinte forma:

var 
  <identificador 1>, <identificador 2>, ..., <identificador n>: <tipo das 
variáveis>
  <identificador n+1>, <identificador n+2>, ..., <identificador m>: <tipo das 
variáveis>
  ...
  <identificador k>, <identificador k+2>, ..., <identificador k+l>: <tipo das 
variáveis>

onde <identificador i> é o nome da  i-ésima variável e  <tipo das variáveis>  é seu tipo que 
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determina o conjunto de valores que ela pode receber e as operações que podem ser executadas sobre 
ela. 

Os  identificadores  das  variáveis  são  usados  para   referencia-las  dentro  do  algoritmo.  Tais 
identificadores devem ser claros e precisos, dando uma idéia do “papel" da variável no algoritmo. Seja, por 
exemplo, a calculadora da Figura 3.2.

Figura 3.2 Calculadora científica.

Em uma calculadora, existe um algoritmo para cada função que a calculadora executa. No algoritmo 
que  executa  (implementa)  a  função  xy,  existe   ao  menos  duas  variáveis,  x  (base)  e  y  (expoente).  O 
algoritmo poderia ter um cabeçalho como:

Exemplo 3.3 
algoritmo "Exponenciação"
var 
  base, espoente: numerico
  resultado: numerico //Receberá o valor da base elevada ao expoente
inicio
  ...
fimalgoritmo

A identificação ou nomeação de variáveis segue algumas regras:
1. nomes de variáveis não podem ser iguais a palavras reservadas;
2. nomes de variáveis  devem possuir  como primeiro  caractere  uma letra  ou sublinhado  '_'  (os  outros 

caracteres podem ser letras, números e sublinhado); 
3. nomes de variáveis devem ter no máximo 127 caracteres; 
5. Nomes de variáveis não podem conter espaços em branco;
6. na sintaxe do Português Estruturado, não há diferença entre  letras maiúsculas e minúsculas (NOME é o 

mesmo que noMe).

Exemplo 3.4 
Identificadores  válidos:
NOME,  TELEFONE,  IDADE_FILHO, IdadeFilho,  NOTA1,  Est_Civil

Identificadores  inválidos:
3Endereco, Estado Civil, VAR, algoritmo, “NOME”, numero/complemento

Em  Português Estruturado, só existem três tipos de dados, conforme a tabela abaixo.

Tipo Descrição
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numerico Representa  valores  inteiros  e  reais  (com  ponto  separador  da  parte  decimal).
Exemplos: 10, 15.5, -14.67 

logico Representa valores lógicos (VERDADEIRO ou FALSO).

literal Representa  texto  (seqüência  ou  cadeia  de  caracteres)  entre  aspas  duplas.  
Exemplos: "Esta é uma cadeia de caracteres", "B", "1234"

3.2 Operador de Atribuição 
Para  “colocar"  um  valor  em  uma  variável  dentro  de  um  algoritmo,  utilizamos  o  operador  de 

atribuição. O operador de atribuição  é representado por uma seta (<-) apontando para a esquerda. 

Exemplo 3.5
Peso <- 78.7 // Este comando atribui à variável Peso o valor 78.7. 
Nome <- "João da Silva" // Este comando atribui à variável Nome o valor
                        // "João da Silva".  
Achei <- FALSO // Este comando atribui à variável Achei o valor FALSO. 

É importante lembrar que só se pode atribuir às variáveis valores do mesmo tipo da variável. Assim, 
o seguinte comando seria inválido:

Exemplo 3.6
var 
  Salario: numerico
inicio
Salario <- "Insuficiente" 

Deve estar claro, também, que sempre à esquerda do comando de atribuição deve haver um (e 
somente um) identificador de variável. Assim, são incorretos os seguintes comandos:

Exemplo 3.7
2060 <- NumeroConta
NumeroAgencia+digitoControle <- 2345 + 0
NomeCliente+sobrenome <- "João " + "Silva"

3.3 Funções de E/S (Entrada/Saída) 
Em geral, um programa que faz seu processamento e não tem como mostrar seus resultados é 

inútil (imagine, por exemplo, uma calculadora que realiza uma infinidade de operações matemáticas mas 
não tem um display para mostrar os resultados!). Portanto, em algum ponto do algoritmo geralmente deve 
ocorrer a exibição de valores, e todas as linguagens de programação têm comandos para este fim. Em 
Português Estruturado usamos o comando  escreva para tal. A sintaxe desse comando tem a seguinte 
forma:

escreva(<expressão ou identificador ou constante>, <expressão ou 
identificador  ou constante>, ..., <expressão ou  identificador ou 
constante>) 
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escreval(<expressão ou identificador ou constante>, <expressão ou 
identificador  ou constante>, ..., <expressão ou  identificador ou 
constante>) 

A diferença entre o escreva e o escreval é que o segundo causa uma mudança de linha após escrever 
o texto, ou seja, o texto do próximo comando escreva ou escreva iniciará na linha seguinte.

Exemplo 3.8
X <- 3.5
Y <-4
escreva("O valor de X é", X)
escreval(" e o valor de Y é ", Y) 
escreva("A soma de X e Y é ", X+Y)
faria com que aparecesse na tela:
O valor de X é 3.5 e o valor de Y é 4 
A soma de X e Y é 7.5

Nem todos os dados que um algoritmo manipula são gerados por ele. Um algoritmo (programa) de 
caixa automático, por exemplo, tem que obter do usuário o número da conta, a senha, a opção de serviço 
desejada,  etc.  Assim, deve haver  um meio para que sejam digitados (ou fornecidos  de outra  maneira) 
dados para o algoritmo. Mais uma vez, todas as linguagens de programação permitem isto, e na nosso 
Português Estruturado usamos o comando leia. A sintaxe deste comando é: 

 leia(<identificador 1>,<identificador 2>,...,<identificador n>)

Exemplo 3.9
leia(NumeroConta,NumeroAgencia,NomeCliente)

Deve estar claro que sempre  à direita do comando  leia(haverá um ou mais  identificadores de 
variáveis separados por vírgulas. Assim, são incorretos os seguintes comandos:

Exemplo 3.10
leia(NumeroConta+60)
leia(12345)
leia(NomeCliente+Sobrenome)

O algoritmo para o calculo da função xy da Figura 3.2  poderia ser algo como:

Exemplo 3.11
algoritmo "Exponenciação"
var 
  base, expoente: numerico
  tecla: literal
inicio
leia(base)      //Espera 1o operando
leia(tecla)  //Espera que seja pressionada a tecla xy 

leia(expoente)      //Espera 2o operando
leia(tecla)  //Espera que seja pressionada a tecla =
escreva(base^expoente) //Escreve resultado

ELABORADO POR BRUNO TONET & CRISTIAN KOLIVER
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fimalgoritmo
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4.CONSTRUINDO OS PRIMEIROS ALGORITMOS: 
ESTRUTURAS SEQÜÊNCIAIS

De forma genérica, a construção de um algoritmo se resume às seguintes etapas:
1. entendimento do problema;
2. elaboração da solução algoritmica; e
3. codificação da solução no Português Estruturado;

Geralmente  a  etapa  2  é  a  mais  complexa,  pois  depende  da  engenhosidade  e  experiência  do 
“construtor". 

Exemplo 4.1
Um algoritmo que lê dois valores numéricos, e calcula  e exibe a sua média aritmética. 

Etapa 1: sendo os dois valores V1 e V2, sua média aritmética será
V1V 2 

2
.

Etapa 2: os dados necessários serão os dois valores, que colocaremos em duas variáveis V1 e V2 do 
tipo numérico, e uma terceira variável, que chamaremos  Media, que armazenará a média aritmética 
calculada.
Etapa 3:
algoritmo "Media Aritmética"
var  
  V1, V2, Media: numerico
inicio
escreva("Entre com dois números")
leia(V1,V2)
Media <- (V1+V2)/2
escreva("A média  aritmética é ", Media)
fimalgoritmo

Na Figura 4.1, é mostrado o fluxograma correspondente ao algoritmo do Exemplo 4.1.

Figura 4.1 Fluxograma de um algoritmo contendo apenas comandos seqüenciais.

Exemplo 4.2
Um algoritmo que lê o valor do raio e calcule a área do círculo correspondente. 
Etapa 1: o cálculo da área do círculo de raio R é π.R2.
Etapa 2: o dado necessário é o valor do raio, que será lido (colocado) na variável Raio. 
Etapa 3
algoritmo "Calcula área do círculo"
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var 
  Area, Raio: numerico
inicio
escreva("Entre com o raio:")
leia(Raio)
Area <- PI*Raio*Raio //PI é uma constante pré-definida
escreva("A área do circulo de raio ", Raio, " é ", Area)
fimalgoritmo

Exemplo 4.3
Algoritmo que lê o  nome de  um alunos,  as  notas  de  suas  três  provas  e  calcule  e  exibe  a  média 
harmônica ponderada das provas, onde a primeira prova tem peso 1, a segunda peso 2 e a terceira peso 
3. 
Etapa 1: a média harmônica ponderada de três provas P1, P2 e P3 é dada pela fórmula 

6
1
P1

 2
P2

 3
P3

Etapa 2:  os dados necessários serão o nome do aluno e os valores das provas. O algoritmo limita-se 
basicamente à própria fórmula.
Etapa 3
algoritmo "Média harmônica ponderada"
var  
  P1, P2, P3, MH: numerico
  NOME: literal
inicio
escreva("Entre com o nome do aluno ")
leia(Nome) 
escreva("Entre com as notas das três provas ")
leia(P1)
leia(P2)
leia(P3)
MH <- 6/(1/P1 + 2/P2 +3/P3)
escreva("A média  harmônica do aluno ", NOME, " é ", MH)
fimalgoritmo
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5.ESTRUTURA CONDICIONAL
Na vida real tomamos decisões a todo o momento baseadas em uma situação existente. Em um 

algoritmo,   chamamos  esta  situação  de  condição.  Associada  a  uma condição,  existirá  uma alternativa 
possível de ações.

Exemplo 5.1 
"se tiver R$ 10,00 sobrando então irei ao cinema hoje à noite."

 A condição no exemplo acima é "tiver R$ 10,00 sobrando".  Ela é uma expressão lógica, pois a 
pergunta "Tenho R$ 10,00 sobrando?" pode (tem que) ser respondida com "Sim" ou "Não". Lembre-se, 
então: em um algoritmo, toda condição tem que ser uma expressão lógica, algo que possa-se pensar como 
“isto é  VERDADEIRO" ou “isto é  FALSO". Se a condição for verdadeira – ou seja, a resposta à pergunta 
"Tenho  dinheiro  suficiente?"  for  "Sim"  -,  a  ação  a  ser  executada  é  "irei  ao  cinema",  .  Então,  em um 
algoritmo, as ações são um ou mais comandos que serão realizados apenas se a avaliação da condição 
resulta VERDADEIRO. 

Vamos  colocar  agora  a  frase  do  exemplo  anterior  em outra  forma,  mais  parecida  com nosso 
Português Estruturado: 

Exemplo 5.2 
se "tiver R$ 10,00 sobrando" entao
   "irei ao cinema"
fimse

Veja que grifamos três palavras: se e entao. Elas são muito importantes na estrutura dos comandos de 
decisão. Como próximo passo, vamos generalizar a estrutura que criamos acima: 

se <condição> entao
   <ações (uma ou mais) a serem realizadas se a condição for verdadeira>
fimse

Para terminar  a nossa  comparação,  devemos lembrar  que os comandos de um  algoritmo  são sempre 
imperativos, e que o computador só lida com quantidades definidas (ou seja, ele não sabe o que é "ter R$ 
10,00 sobrando"). Para aproximar mais ainda nossa frase do Português Estruturado, podemos reescrevê-la 
da  seguinte forma:

Exemplo 5.3 
se Dinheiro >= 10 entao
   Ir_ao_Cinema <- VERDADEIRO
fimse

O exemplo acima poderia ser estendido para o caso do sujeito não  ter dinheiro sobrando: "se tiver 
R$ 10,00 sobrando irei ao cinema hoje à noite, mas se não tiver ficarei vendo TV em casa". Neste caso, 
uma codificação possível para esse algoritmo seria:

Exemplo 5.4 
se Dinheiro >= 10 entao
   Ir_ao_Cinema <- VERDADEIRO

ELABORADO POR BRUNO TONET & CRISTIAN KOLIVER
17



.: NAPRO:. NÚCLEO DE APOIO APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO

   Ver_TV <- FALSO
fimse
se Dinheiro < 10 entao
   Ir_ao_Cinema <- FALSO
   Ver_TV <- VERDADEIRO
fimse

Na Figura 5.1, é mostrado o fluxograma correspondente ao algoritmo do Exemplo 5.4.

Figura 5.1 Fluxograma de um algoritmo contendo  comandos condicionais.

É importante frisar que sempre à direita do comando deverá aparecer uma expressão lógica, i.e., 
uma expressão cujo resultado é VERDADEIRO ou FALSO. Assim, os seguintes comandos são incorretos:

Exemplo 5.5 
se A <- B entao // É uma atribuição e não uma expressão 
   ...
fimse
se A + B entao // É uma expressão aritmética
   ...
fimse

Por outro lado, estão corretos os seguintes comandos:

Exemplo 5.6 
algoritmo “Exemplifica comando se .. entao”
var
  A, B, C: numerico
  Achou: logico
inicio
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Ver_TV <- FALSO

Ir_ao_Cinema <- VERDADEIRO

Ir_ao_Cinema <- FALSO

Ver_TV <- VERDADEIRO

Fim

VERDADEIRO

FALSO

VERDADEIRO
Dinheiro >=10?

Dinheiro < 10?
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se (A > B) e (A > C) e (B <> C) entao  
   ...
fimse
se nao Achou entao 
   ...
fimse

Seja o algoritmo abaixo:

Exemplo 5.7
Algoritmo para calcular a área de um circulo, fornecido o valor do raio, que deve ser positivo ou zero.
algoritmo "Calcula área do círculo"   
var 
  Area, Raio: numerico
inicio
escreva("Entre com raio do círculo ")
leia(Raio)
se Raio >= 0 entao
   Area <- PI*(raio^2) // PI é uma constante pré-definida
   escreva("A área do círculo de raio ", Raio, " é ", Area)
fimse
se Raio < 0 entao
   escreva("Raio negativo! ")
fimse
fimalgoritmo

Observe que se a condição do primeiro se é verdadeira, a condição do segundo se é falsa e vice-
versa, i.e., o conjunto de instruções a ser executado se Raio <  0 (apenas a instrução escreva("Raio 
negativo! " ) é uma alternativa para a condição  Raio >= 0. Para expressar isso mais facilmente (e 
também  por  questões  de  eficiência),  a  maioria  das  linguagens  de  programação  permite  associar  um 
conjunto de instruções a ser  executado se a condição do comando resultar  em  FALSO.  Em Português 
Estruturado, a sintaxe para tal é a seguinte:

se <condição> entao
   <ações (uma ou mais) a serem realizadas se a condição for verdadeira>
senao
   <ações (uma ou mais) a serem realizadas se a condição for falsa>
fimse

Utilizando senao, o algoritmo para calcular a área de um circulo, ficaria assim:

Exemplo 5.8
algoritmo "Calcula área do círculo"   
var 
  Area, Raio: numerico
inicio
escreva("Entre com raio do círculo ")
leia(Raio)
se Raio >= 0 entao
   Area <- PI*(Raio^2)
   escreva("A área do círculo de raio ", Raio, " é ", Area)
senao
   escreva("Raio negativo! ")
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fimse
fimalgoritmo

Na Figura 5.2, é mostrado o fluxograma correspondente ao algoritmo do Exemplo 5.8.

Figura 5.2 Fluxograma de um algoritmo contendo comando com dois caminhos.

Exemplo 5.9
Algoritmo que lê dois números inteiros e verifica se o segundo divide o primeiro. 
algoritmo "M divide N?"
var
  N, M: numerico // inteiro
inicio
escreva("Entre com dois números inteiros ")
leia(N, M)
se (N%1<>0) entao
  escreva(N, " não é inteiro")
senao
  se (M%1<>0) entao
    escreva(M, " não é inteiro")
  senao
    se (N%M=0) entao
      escreva(N, " é divisível por ", M)
    senao
      escreva(N, " não é divisível por ", M)
    fimse
  fimse
fimse

Exemplo 5.10
Algoritmo que lê o nome de um aluno e as notas de suas três provas; o  algoritmo calcula  e exibe a 
média harmônica ponderada das provas. O algoritmo deve verificar se as notas das provas são válidas e 
substituir o valor de uma prova, caso ele seja zero, por um outro valor próximo a zero, já que o cálculo 

ELABORADO POR BRUNO TONET & CRISTIAN KOLIVER
20

VERDADEIRO

FALSO

leia(Raio)
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Raio >= 0?

Area <- PI*(Raio^2)
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Fim
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da média harmônica não pode envolver amostras de valor 0.
algoritmo "Media harmônica ponderada"
var  
  P1, P2, P3, MH: numerico
  NOME: literal
inicio
escreva("Entre com o nome do aluno")
leia(Nome) 
escreva("Entre com as notas das três provas")
leia(P1)
se P1 = 0 entao
  P1 <- 0.000001
fimse
leia(P2)
se P2 = 0 entao
  P2 <- 0.000001
fimse
leia(P3)
se P3 = 0 entao
  P3 <- 0.000001
fimse
se (P1 < 0) ou (P1 > 10) ou (P2 < 0) ou (P2 > 10) ou (P3 < 0) ou (P3 > 10) 
entao
   escreva("Nota(s) inválida(s)")
senao
   MH <- 6/(1/P1 + 2/P2 +3/P3)
   escreva("A média  harmônica do aluno", NOME, " é ", MH)
fimse
fimalgoritmo

A palavra fimse ao final do comando de decisão tem uma função importantíssima no comando: ela 
serve para delimitar o comando, isto é, mostra onde as ações que fazem parte do comando terminam. 
Sejam dois trechos de algoritmos:

Exemplo 5.11
V1 <- 2 
V2 <- 3 
V3 <- 7 
Maior <- 0 
se  V1 > V2 entao    
  Maior <- V1    
  se V3 > Maior entao       
    V3 <- Maior    
  fimse 
fimse 
escreva(Maior)

V1 <- 2
V2 <- 3
V3 <- 7
Maior <- 0
se  V1 > V2 entao
   Maior <- V1
fimse
se V3 > Maior entao
  V3 <- Maior
fimse
escreva(Maior)

Para o primeiro trecho, seria escrito 0; para o segundo trecho, seria escrito 7. No algoritmo da esquerda, há 
um comando se aninhado a outro; no algoritmos da direita, os dois comandos se são independentes. (no 
Exemplo 5.10, há 4 comandos se independentes). Os fluxogramas da Figura 5.3 ilustram a diferença de 
execução dos dois algoritmos.
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Figura 5.3 Comandos condicionais aninhados e não aninhados.

Considere a situação em que queremos escrever  um algoritmo para calcular  as raízes de uma 
equação  de  segundo  grau  do  tipo  ax2 -  bx +  5,  levando  em  consideração  a  possibilidade  de  raízes 
imaginárias. Por exemplo, para a equação:

2x2 - 2x + 5 = 0
com a = 2, b = -2, c = 5,  aplicando a fórmula para solução de equações quadráticas, 

−b±b2−4.a.c
2.a

teremos a seguinte expressão para as raízes:
−2±−22−4.2.5

2.2
o que resultará em  raízes imaginárias. Um possível algoritmo para o calculo das raízes é mostrado no 
exemplo abaixo. 
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Maior <- 0

V1 <- 2

V3 <- 7

V2 <- 3

VERDADEIRO

V1 > V2?

Maior <- V1

VERDADEIRO

V3 > Maior?

V3 <- Maior
FALSO

Fim

Maior <- 0

V1 <- 2

V3 <- 7

V2 <- 3

VERDADEIRO

V1 > V2?

Maior <- V1

VERDADEIRO

V3 > Maior?

V3 <- Maior
FALSO

FALSOFALSO
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Exemplo 5.12
algoritmo "Raizes"
var 
  a, b, c, delta, raiz1, raiz2: numerico
inicio
leia(a, b, c)
delta <- (- b)*(- b) - 4*a*c
se delta >= 0 entao  
   raiz1 <- (-b + delta^(1/2))/(2*a)
   raiz2 <- (-b – delta^(1/2))/(2*a)
   escreva("A primeira raiz é: ", raiz1
   escreva("A segunda raiz é: ", raiz2)
senao 
   escreva("Não há raízes reais")
fimse 
fimalgoritmo

Seja uma calculadora simples, conforme a figura abaixo.

Figura 5.4 Calculadora simples.

Um possível algoritmo para implementá-la é mostrado no exemplo abaixo.

Exemplos 5.13
algoritmo "Calculadora de operações"
var 
  x, y: numerico
  tecla1, tecla2: literal
inicio
leia(x)
leia(tecla1)
leia(y)
leia(tecla2)
se tecla2 = "=" entao
  se tecla1 = "+" entao
    escreva(x+y)
  senao
    se tecla1 = "-" entao
      escreva(x-y)
    senao
      se tecla1 = "x" entao
        escreva(x*y)
      senao
        se tecla1 = "/" entao
          se y <> 0 entao
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            escreva(x/y)
          senao
            escreva("Impossível dividir por zero")
          fimse
        fimse
      fimse
    fimse
  fimse
fimse
fimalgoritmo

5.1 Testando o Algoritmo
Um algoritmo, depois de ser elaborado, pode (e deve) ser testado. Para tal, utilizamos um método 

conhecido como teste de mesa. O teste de mesa é uma simulação de todos os passos 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,  perfazendo 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. 

Exemplo 5.14 
Para cada variável você deve fazer uma coluna e uma coluna para saída de dados.
Algoritmo                      Teste de Mesa
algoritmo  
var              a    b     c  Saída
  a,b,c: numerico
inicio        ? ?     ?  
a <- 5        5 ? ?  
b <- 15        5 15 ?  
c <- a+b        5 15 20  
escreva(c)        5 15 20 20
a <- 10       10 15 20  
b <- 25       10 25 20  
c <- a+b       10 25 35  
escreva(c)       10 25 35 35
a <- a-b      -15 25 35  
escreva(a)      -15 25 35 -15
a <- 0        0 25 35  
b <- 0        0 0 35  
c <- 0        0 0 0  
fimalgoritmo
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6.ESTRUTURA DE REPETIÇÃO
Nos exemplos e exercícios que vimos até agora sempre foi possível resolver os problemas com 

uma seqüência de instruções onde todas eram necessariamente executadas uma única vez. Os algoritmos 
que escrevemos seguiam, portanto, apenas uma seqüência linear de operações.  Seja, por exemplo, um 
algoritmo para ler os nomes e as notas das provas de três alunos e calcular suas médias harmônicas. Uma 
possível solução seria repetir o trecho de código do algoritmo do Exemplo 5.10 três vezes.

Exemplo 6.1
Algoritmo que lê os nomes dos alunos de uma turma de três alunos e as notas de suas três provas; o 
algoritmo calcula  e exibe as  médias harmônicas das provas de cada aluno. 
algoritmo "Media harmônica ponderada"
var  
  P1, P2, P3, MH: numerico
  NOME: literal
inicio
escreva("Entre com o nome do 1o. Aluno ")
leia(Nome) 
escreva("Entre com as notas das três provas ")
leia(P1)
se P1 = 0 entao
  P1 <- 0.000001
fimse
leia(P2)
se P2 = 0 entao
  P2 <- 0.000001
fimse
leia(P3)
se P3 = 0 entao
  P3 <- 0.000001
fimse
se (P1 < 0) ou (P1 > 10) ou (P2 < 0) ou (P2 > 10) ou (P3 < 0) ou (P3 > 10) 
entao
   escreva("Nota(s) inválida(s)")
senao
   MH <- 6/(1/P1 + 2/P2 +3/P3)
   escreva("A média  harmônica do aluno ", NOME, " é ", MH)
fimse
escreva("Entre com o nome do 2o. Aluno ")
leia(Nome) 
escreva("Entre com as notas das três provas ")
leia(P1)
...
   escreva("Nota(s) inválida(s)")
senão
   MH <- 6/(1/P1 + 2/P2 +3/P3)
   escreva("A média  harmônica do aluno ", NOME, " é ", MH)
fimse
escreva("Entre com o nome do 3o. Aluno ")
leia(Nome) 
escreva("Entre com as notas das três provas ")
leia(P1)
se P1 = 0 entao
  P1 <- 0.000001
fimse
...
   escreva("Nota(s) inválida(s)")
senão

ELABORADO POR BRUNO TONET & CRISTIAN KOLIVER
25



.: NAPRO:. NÚCLEO DE APOIO APRENDIZAGEM DE PROGRAMAÇÃO

   MH <- 6/(1/P1 + 2/P2 +3/P3)
   escreva("A média  harmônica do aluno ", NOME, " é ", MH)
fimse
fimalgoritmo

A solução acima é viável apenas para uma turma de poucos alunos; para uma turma, por exemplo, 
de 10 alunos, a codificação da solução seria por demais trabalhosa. Nesta seção, veremos uma estrutura 
que permite que um trecho de um algoritmo (lista de comandos) seja repetido um determinado número de 
vezes,  sem que o código correspondente  tenha que ser escrito mais de uma vez: a estrutura repita ... 
ate. Nessa estrutura, todos os comandos entre repita e ate são executados e uma expressão lógica é 
avaliada. Isto se repete até que a avaliação da expressão lógica resulte em FALSO, quanto então o próximo 
comando (comando imediatamente após o ate) é executado. Cada repetição da lista de comandos entre 
repita e ate  é chamada de iteração  e essa estrutura também é chamada de laço de repetição. Sua 
forma geral é:

repita
   <lista de comandos>
ate <condição>

Exemplo 6.2
Algoritmo que escreve os números de 1 a 10.
algoritmo "Demonstra repetição"
var 
  i: numerico
inicio
i<- 1
repita
   escreva(i)
   i<- i + 1
ate i > 10
fimalgoritmo

No exemplo acima, a  variável i controla o número de repetições do laço. Normalmente, a variável 
de controle do laço recebe um valor inicial, é incrementada (ou decrementada) de um valor constante no 
laço e tem seu valor testado no final do laço. Ao chegar a um determinado valor, o laço é interrompido. A 
inicialização da variável de controle  deve acontecer fora do laço, antes do seu início.

O fluxograma da Figura 6.1 ilustra o fluxo de execução do  algoritmo do Exemplo 6.2.
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Figura 6.1 Fluxograma de um algoritmo contendo comando iterativo.

Exemplo 6.3
Algoritmo que lê os nomes dos alunos de uma turma de N (o valor de N é fornecido pelo usuário) alunos 
e as notas de suas três provas; o algoritmo calcula  e exibe as  médias harmônicas das provas de cada 
aluno. 
algoritmo "Media harmônica ponderada"
var  
  P1, P2, P3, MH, i, N: numerico
  NOME: literal
inicio
escreva("Forneça o número de alunos da turma ")
leia(N)
i <- 0
repita
  escreva("Entre com o nome do aluno ")
  leia(Nome) 
  escreva("Entre com as notas das três provas ")
  leia(P1)
  se P1 = 0 entao
     P1 <- 0.000001
  fimse
  leia(P2)
  se P2 = 0 entao
     P2 <- 0.000001
  fimse
  leia(P3)
  se P3 = 0 entao
     P3 <- 0.000001
  fimse
  se (P1 < 0) ou (P1 > 10) ou 
     (P2 < 0) ou (P2 > 10) ou 
     (P3 < 0) ou (P3 > 10) entao
     escreva("Nota(s) inválida(s)")
  senão
     MH <- 6/(1/P1 + 2/P2 +3/P3)
     escreva("A média  harmônica do aluno ", NOME, " é ", MH)
     i <- i + 1
  fimse
ate i = N
fimalgoritmo

Existem diversas maneiras de implementar o mesmo laço, mas todo laço com variável de controle 
deve conter:
1. inicialização da variável de controle;
2. incremento (aumento do valor  da  da variável  de controle)  ou decremento  (diminuição do valor   da 

variável de controle)  da variável de controle; e
3. teste de valor  da variável de controle.

Exemplo 6.4
Algoritmo que  escreve  os números pares de 10 a 1.
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algoritmo "DemonstraRepeticao"
var 
  i: numerico
inicio
i <- 10
repita
   escreva(i)
   i <- i - 2
ate i < 1
fimalgoritmo

Um cuidado fundamental que o construtor do algoritmo deve ter é o de certificar-se que a condição 
para que sejam mantidas as iterações torne-se, em algum momento, falsa, para que o algoritmo não entre 
em um laço infinito.

Exemplo 6.5
algoritmo "Laço Infinito"
var 
  Contador: numerico
inicio
repita 
   Contador <- 1 
   Contador <- Contador + 1
ate Contador = 10
fimalgoritmo 

No exemplo acima, a execução do algoritmo entra em um laço infinito porque a inicialização da variável 
Contador (instrução  Contador <- 1) deveria ser feita antes do comando  repita, ou seja, antes do 
laço. No exemplo, ela sempre voltará a ser 1. Por conseguinte, a  variável  Contador nunca alcançará o 
valor 10.

Exemplo 6.6
algoritmo "Laço Infinito"
var 
  Soma: numerico
inicio
Soma <- 1
repita 
   Soma <- Soma + 2
ate Soma = 10
fimalgoritmo 

No exemplo  acima,  a  execução  do  algoritmo  entra  em um laço  infinito  porque  a   variável  Soma   é 
incrementada de 2 em 2. Como ela começa com o valor 1, ela passará do valor 9 para o 11, ou seja, nunca 
será igual a 10. Para corrigir o problema, bastaria alterar a condição conforme o exemplo abaixo.

Exemplo 6.7
algoritmo "Laço Infinito"
var 
  Soma: numerico
inicio
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Soma <- 1
repita 
   Soma <- Soma + 2
ate Soma > 10
fimalgoritmo 

6.1 Comando Enquanto ... faca 
Na  estrutura  enquanto ...  faca,  a  expressão  lógica  (condição)  é  avaliada  e,  se  ela  for 

verdadeira, a lista de comandos é executada. Isso se repete até que a condição seja falsa. Veja a sua forma 
geral:

enquanto <condição> faca
   <lista de comandos>
fimenquanto

A estrutura enquanto ... faca também é uma estrutura de repetição, semelhante à  repita 
... ate.  A  diferença  básica  entre  as  duas  estruturas  é  a  posição  onde  é  testada  a  expressão.  Na 
estrutura repita, a condição é avaliada após a execução dos comandos, o que garante que os comandos 
serão executados pelo menos uma vez. Na estrutura  enquanto ... faca, a expressão é avaliada no 
início e se o resultado for  FALSO no primeiro teste, a lista de comandos não é executada nenhuma vez. 
Essa diferença faz com que em determinadas situações o uso de uma estrutura seja mais vantajoso que o 
uso da outra. O exemplo a seguir, onde são mostradas duas soluções para um mesmo problema, ilustra 
essa diferença:

Exemplo 6.8
Algoritmo que lê diversos números positivos e escreve, para cada um, sua raiz quadrada.
algoritmo "Com Enquanto"
var 
  i: numerico
inicio
leia(i)
enquanto i >=0 faca
   escreva(i^0.5)
   leia(i)
fimenquanto
fimalgoritmo 
algoritmo "Com Repita"
var 
  i: numerico
inicio
repita
   leia(i)
   se i >=0 entao 
      escreva(i^0.5)
   fimse
ate i<0
fimalgoritmo 

No primeiro  algoritmo, se o  valor lido de i  for negativo, o algoritmo não deve escrever nada. Com 
o uso do comando repita ... ate (segundo algoritmo), para que isso ocorra, um teste do valor deve 
ser feito antes da escrita. 
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6.2 Comando para ... faca 
O comando  para ... faca também permite  a  descrição,  dentro  de  um algoritmo,  de  uma 

estrutura de repetição. Sua forma geral é:

para <variável de controle> de <valor inicial> ate <valor final> [passo 
<incremento>] faca
   <lista de comandos>
fimpara

Na estrutura para ... faca, a variável de controle é inicializada com <valor inicial> e no 
início de cada iteração, seu valor  é comparado com <valor final>. Se o valor da variável for menor ou 
igual a <valor final>, a lista de comandos é executada e após ser executado o último comando da lista, 
a variável de controle é incrementada. Isto repete-se até que o valor da variável de controle seja maior que 
<valor final>,  quando  então é  executado  o  comando  imediatamente  após  a  palavra  fimpara.  A 
instrução passo é necessária se o incremento for diferente de 1.

Exemplo 6.9
Um algoritmo que lê  escreve os  números ímpares de 1 a 1000.
para i de 1 ate 1000 passo 2 faca // Incrementa i de 2 em 2
   escreva(i, " é ímpar")
fimpara

A  estrutura  para ... faca é  uma  estrutura  de  repetição  que  incorpora  a  inicialização,  o 
incremento e o teste de valor final da variável de controle. Ela é preferencialmente utilizada em situações 
em que sabe-se previamente o número de repetições a serem feitas. Este número de repetições pode ser 
uma constante ou estar em uma variável.

A seguir, serão apresentados alguns problemas utilizando estruturas de repetição e desenvolvidas 
algumas soluções para os mesmos.

Exemplo 6.10
Algoritmo que lê 5 números e escreve todos os que forem positivos. 
algoritmo "Positivos"
var 
  i, numero: numerico
inicio
para i de 1 ate 5 passo 1 faca
   leia(numero)
   se numero>0 entao
      escreva(numero)
   fimse
fimpara
fimalgoritmo 

Neste algoritmo são utilizadas duas variáveis, cada uma com uma função bem definida. A variável i 
é usada para controlar o número de repetições e a variável  numero é utilizada para armazenar cada um 
dos valores lidos. Ao escrever  um algoritmo, é importante ter bem clara a função de cada variável. Como 
serão lidos 5 números diferentes, a leitura de numero deve ser feita dentro do laço. 

Exemplo 6.11
Algoritmo que lê um número N e escreve todos os números de 1 a N.
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algoritmo
var 
  i, N: numerico
inicio
leia(N)
para i de 1 ate N faca
   escreva(i)
fimpara
fimalgoritmo

Vale observar que, como nesse  algoritmo é lido apenas um número, sua leitura ddeve ser feita fora da 
estrutura de repetição.

6.3 Aninhamento de Laços
A solução algorítmica de muitos problemas exige o aninhamento de laços, i.e., laços de repetição 

que  são  executados  dentro  de  outros  laços.  Tal  situação  é  particularmente  comum  em  algoritmos 
relacionados ao processamento de matrizes, mas pode ser também necessária na solução de uma ampla 
gama de problemas. Seja, por exemplo, um algoritmo para calcular  o valor de  ex (e é a base neperiana) 
através da série

ex= x0

0 !
 x1

1 !
 x2

2 !
 x3

3 !
...  

com uma precisão de 200 termos. Um algoritmo para tal poderia ter a a forma

Exemplo 6.12
Algoritmo que calcula ex. 
algoritmo "Base neperiana elevada a x"
var 
  eElevadoAx, x, termo, i: numerico
inicio
escreva("Entre com o valor de x")
leia(x)
i <- 0
eElevadoAx <- 0
repita
   eElevadoAx <- eElevadoAx + x^i/fatorial_i
   i <- i + 1
ate i > 200
escreva("e^", x,"= ",eElevadoAx)
fimalgoritmo

A variável fatorial_i deve receber o valor do fatorial de i. Um algoritmo para calcular o fatorial de um 
número i qualquer pode ter a forma 

Exemplo 6.13
Algoritmo que calcula o fatorial de um número . 
algoritmo "Fatorial"
var 
  i, j, fatorial_i: numerico
inicio
escreva("Entre com o valor de i")
leia(i)
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se i>=0 entao
   fatorial_i <- 1
   j <- 1
   repita
      fatorial_i <- fatorial_i*j
      j <- j + 1
   ate j > i
   escreva(i,"!= ", fatorial_i)
senao
   escreva("i deve ser maior ou igual a 0")
fimse
fimalgoritmo

No algoritmo do Exemplo 6.12 é, então, modificado pelo acréscimo da região achureada do algoritmo do 
Exemplo 6.13 após o repita.  Essa região representa o cálculo do fatorial de i (os demais comandos 
representam operações de entrada e saída bem como consistências que não interessam para o primeiro 
algoritmo):

Exemplo 6.14
Algoritmo que calcula ex. 
algoritmo "Base neperiana elevada a x"
var 
  eElevadoAx, x, termo, i: numerico
inicio
escreva("Entre com o valor de x")
leia(x)
i <- 0
eElevadoAx <- 0
repita
   fatorial_i <- 1
   j <- 1
   repita
      fatorial_i <- fatorial_i*j
      j <- j + 1
   ate j > i
   eElevadoAx <- eElevadoAx + x^i/fatorial_i
   i <- i + 1
ate i > 200
escreva("e^", x,"= ",eElevadoAx)

fimalgoritmo

A Figura 6.2 mostra o fluxograma correspondente ao algoritmo acima.
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Figura 6.2 Fluxograma de um algoritmo com laços aninhados.
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i <- i+1

fatorial_i <- 1

j <- 1

VERDADEIRO

i = 100?
FALSO

VERDADEIRO

j <- j+1

fatorial_i <- fatorial_i*j

j > i?

eElevadoAx<-eElevadoAx+x^i/fatorial_i

FALSO

escreva(“e^”,x,”= “,eElevadoAx)

...

escreva(“Entre com o valor x”)
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7.VARIÁVEIS COMPOSTAS HOMOGÊNEAS
A declaração de variáveis, uma a uma, é suficiente para a codificação algorítmica da solução de 

uma  ampla  gama  de  problemas,  mas  é  insuficiente  para  resolver  um  grande  número  de  problemas 
computacionais. Imagine, por exemplo, como faríamos para construir um algoritmo, que lesse os nome de 
500 pessoas e imprimisse um relatório destes mesmos nomes, mas ordenados alfabeticamente. Não seria 
uma tarefa simples, pois teríamos que definir 500 variáveis do tipo literal, como é mostrado abaixo: 

Exemplo 7.1
algoritmo "Inviável"
var 
  nome1, nome2, nome3, nome4, nome5, ...., nome499, nome500: literal
inicio
leia(nome1,nome2,...,nome1000)
...
fimalgoritmo

Considere o tamanho do algoritmo, e o trabalho braçal necessário para construí-lo. Para resolver 
problemas como este, e outros, existem as  variáveis indexadas. A declaração de uma variável indexada 
corresponde, na verdade, à declaração de várias variáveis cujo identificador difere apenas por um índice. O 
índice corresponde a um valor numérico começando por 1. Cada  variável indexada pode receber valores 
no decorrer do algoritmo como se fosse uma variável comum.

7.1 Variáveis Indexadas Unidimensionais 
Variáveis  indexadas  com  uma  única  dimensão,  também  conhecidas  como  vetores,  são 

referenciadas por um único índice. A sintaxe para declaração é:

var 
  <identificador>: vetor [1..<tamanho>] de < tipo >

Exemplo 7.2
var 
  nomes: vetor[1..5] de literal
  idades: vetor[1..5] de numerico

A declaração acima corresponde à declaração de 10 variáveis: nomes[1], nomes[2], nomes[3], 
nomes[4], nomes[5], idades[1],  idades[2], idades[3], idades[4] e idades[5].

Para se atribuir um valor a um elemento do vetor devemos utilizar o seguinte padrão:

< identificador>[<posição>]<-<valor>

Exemplo 7.3
nomes[1] <- "João da Silva"
idades[1] <- 35
nomes[3] <- "Maria Aparecida"
idades[3] <- idades[1]
i <- 5
idades[i] <- 45
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Exemplo 7.4
Algoritmo que lê um vetor vet de 6 posições e o escreve. A seguir, ele conta quantos valores de vet 
são negativos e escreva esta informação. 
algoritmo
var 
  vet: vetor[1..6] de numerico 
var 
  i, conta_neg: numerico 
inicio
conta_neg <- 0 
para i de 1 ate 6 faca
    leia(vet[i])
    se vet[i] < 0 entao
       conta_neg <- conta_neg + 1
    fimse
 fimpara
 para i de 1 ate 6 faca
    escreva(vet[i]) 
 fimpara
 escreva("Total de números negativos: ", conta_neg)
 fimalgoritmo

Vetores são usados,  geralmente,  para armazenamento de grandes quantidades de informações 
que serão usadas em vários trechos de um algoritmo. Supondo que para o Exemplo 6.3, deseje-se calcular 
o desvio médio DM dos valores em relação à  média harmônica de toda turma, ou seja,

DM=
∑∣MH−MH i∣

N
onde  MHi é a média harmônica do i-ésimo aluno,  MH é a média das médias harmônicas e  N é o 
número de alunos da turma.

Exemplo 7.5
Algoritmo que calcula a média harmônica de uma turma de N alunos (N ≤ 100). Armazena cada média 
em um vetor e, posteriormente, calcula o desvio médio.
algoritmo "Desvio Médio"
var  
  P1, P2, P3, i, N, MH_medio, DM, fator: numerico
  MH: vetor[1..100] de numerico  
  NOME: literal
inicio
escreva("Forneça o número de alunos da turma ")
leia(N)
i <- 1
MH_medio <- 0
repita
  escreva("Entre com o nome do aluno ")
  leia(Nome)
  escreva("Entre com as notas das três provas ")
  leia(P1)
  se P1 = 0 entao
     P1 <- 0.0001
  fimse
  leia(P2)
  se P2 = 0 entao
     P2 <- 0.0001
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  fimse
  leia(P3)
  se P3 = 0 entao
     P3 <- 0.0001
  fimse
  se (P1 < 0) ou (P1 > 10) ou 
     (P2 < 0) ou (P2 > 10) ou 
     (P3 < 0) ou (P3 > 10) entao
     escreva("Nota(s) inválida(s)")
  senao
     MH[i] <- 6/(1/P1 + 2/P2 +3/P3)
     MH_medio <- MH_medio + MH[i]
     i <- i + 1
  fimse
ate i > N
MH_medio <- MH_medio/N
i <- 1
DM <- 0
repita
   fator <- MH_medio – MH[i] 
   se fator < 0 entao
      fator <- -fator
   fimse
   DM <- DM + fator
   i <- i + 1
ate i > N
DM <- DM/N
escreva("O desvio médio é ", DM)
fimalgoritmo

7.2 Variáveis Indexadas Bidimensionais (Matrizes) 
Variáveis indexadas com duas dimensões, também conhecida  como matrizes, são referenciadas 

por dois índices, cada qual começando por 1. A sintaxe para declaração é:

var 
  <identificador>: vetor [1..<tamanho da dimensão 1>,1..<tamanho da dimensão 
2>] de < tipo >

Exemplo 7.6
var 
  M: vetor [1..2, 1..3] de numerico

A  declaração  acima  corresponde  à  declaração  de  6  variáveis:  M[1,1],  M[1,2],  M[1,3],  M[2,1], 
M[2,2], e M[2,3]. Para se atribuir um valor a um elemento do vetor devemos utilizar o seguinte padrão:

<identificador>[<posição 1>,<posição 2>]<-<valor>

Exemplo 7.7
Algoritmo que lê uma matriz M(3,3) e calcula as somas:
a) da linha 3 de M;
b) da coluna 2 de M;
c) da diagonal principal;
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d) da diagonal secundária; e
e) de todos os elementos da matriz.
algoritmo "Manipula Matriz"
var 
  matriz: vetor [1..3,1..3] de numerico; 
  i, j, somaLinha3, somaColuna2, somaDiagPrinc, somaDiagsecu, somaTudo: 
numerico
inicio
somaLinha3 <- 0
somaColuna2 <- 0
somaDiagPrinc <- 0
somaDiagsecu <- 0
somaTudo <- 0
para i de 1 ate 3 faca
   para j de 1 ate 3 faca
      leia(matriz[i,j])
      somaTudo <- matriz[i,j] + somaTudo
      se i=3 entao
         somaLinha3 <- matriz[i,j]+ somaLinha3
      fimse
      se j=2 entao
         somaColuna2 <- matriz[i,j]+ somaColuna2
      fimse
      se i=j entao
         somaDiagPrinc <- matriz[i,j]+ somaDiagPrinc
      fimse
      se j=4-i entao
         somaDiagsecu <- matriz[i,j]+ somaDiagsecu
      fimse
   fimpara
fimpara
para i de 1 ate 3 faca
   para j de 1 ate 3 faca
      escreva(matriz[i,j])         
   fimpara
fimpara
escreva("Soma de todos os elementos é ", somaTudo)
escreva("Soma dos elementos da linha 3 é ", somaLinha3)
escreva("Soma dos elementos da coluna 2 é ", somaColuna2)
escreva("Soma dos elementos da diagonal principal é ", somaDiagPrinc)
escreva("Soma dos elementos da diagonal secundária é ", somaDiagsecu)
fimalgoritmo
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APÊNDICE A – EXERCÍCIOS
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CAPÍTULO 1
1) Escreva um algoritmo para resolver o seguinte problema: três homens, dois magros e um gordo, 
precisam atravessar um rio com um barco. O barco suporta apenas os dois homens magros ou o 
gordo sozinho.
Resposta:
1. Primeiramente vão os dois mais leves. 
2. Lá  chegando, o barco volta com um deles. 
3. sobe o mais pesado e atravessa o rio.
4. E o que está lá volta para buscar o outro.

2) Um homem precisa atravessar um rio com um barco que possui capacidade para carregar apenas 
ele mesmo, e mais uma de suas três cargas, que são: um lobo, um bode e um fardo de alfafa, mais o 
lobo não pode ficar sozinho com o bode e o bode com a alfafa.
Resposta:
1. Atravessar homem e bode 
2. Voltar homem 
3. Atravessar homem e lobo 
4. Voltar homem e bode 
5. Atravessar homem e alfafa 
6. Voltar homem 
7. Atravessar homem e bode 
 
3) Dois monges estão perdidos numa mata e estão passando fome. E só existe uma planta que 
podem comer. Mas para comê-la, eles têm que esquentá-la por 30 segundos exatos senão ela os 
matará. Entretanto, para marcar o tempo, eles só têm 2 ampulhetas, uma que marca 22 segundos e 
outra que marca 14 segundos. Como que eles conseguirão marcar o tempo?
Resposta:
vire as duas ampulhetas
quando acabar a de 14 restará apenas 8 na de 22.
acende o fogo rápido
quando a de 8 acabar vire novamente para fechar os 30 segundos.
desligue o fogo.
come a planta
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CAPÍTULO 2
1) Escreva as expressões abaixo na forma na sintaxe do Português Estruturado:

a) ab
c

      

Resposta: 
a+(b/c)

b) 2⋅x23⋅xx1

2
x1  

Resposta: 
(2*(x^2) + 3*(x^(x+1))/2+(x+1)^0.5

c) 2⋅h−[ 45
7
⋅x−4⋅h⋅3a]

3

 

Resposta: 
2*h-(45/7*x-4*h*(3+a))^3

d) −bb2−4⋅a⋅b
2⋅a

 

Resposta: 
(-b + (b^2 – 4*a*c)^0.5)/(2*a)

e) −6x2y
39

Resposta:  
(-6^x + 2*y)^0.5/(3^9)

f) 6 xy
2x

32− x2

3
Resposta: 
6^0.5 + x*y/(2*x)+3^2-x^2/3

g) 2x xu
abc

Resposta:  
(((2*x)*x + u)/(a+b+c))^0.5

2) Escreva as expressões da forma convencional:
a)(12+1)/((4*a/45)^0.5)
Resposta:  

 

12 1
4
45
a

+

b)(a+x^(2+w)-3*a)/2 
Resposta:

2 3
2

wa x a++ −  

c) 12*x/(36-9^y)
Resposta:

 
12

36 9 y

x
−

3) Resolva as expressões lógicas: 
a) 2>3 
Resposta:
FALSO
b) (6<8)ou(3>7) 
Resposta:
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VERDADEIRO
c) não (2<>2.0) 
Resposta:
VERDADEIRO
d) 5>=6 ou 6<7 ou nao(a+5-6=8) onde a=5 
Resposta:
VERDADEIRO
e) (34<9 e 5+u = 34) ou (5=15/3 e 8>12) onde u = 29 
Resposta:
FALSO

4) Avalie (forneça o resultado) das seguintes expressões lógicas e aritméticas, mostrando todos os 
passos utilizados para a obtenção da solução:
a)(((5/2=5\2) e (3.0<>3.1)) ou (5>=4)) e (nao(5=5.0))
Resposta:
(((2.5=5\2) e (3.0<>3.1)) ou (5>=4)) e (nao(5=5.0))
(((2.5=2) e (3.0<>3.1)) ou (5>=4)) e (nao(5=5.0))
((FALSO e (3.0<>3.1)) ou (5>=4)) e (nao(5=5.0))
((FALSO e VERDADEIRO) ou (5>=4)) e (nao(5=5.0))
(FALSO ou (5>=4)) e (nao(5=5.0))
(FALSO ou VERDADEIRO) e (nao(5=5.0))
(FALSO ou VERDADEIRO) e (nao(VERDADEIRO))
(FALSO ou VERDADEIRO) e FALSO
VERDADEIRO e FALSO
FALSO
b) (20%7) + 7 - 3.0 + 7/2 + (19\5)  + (20+4)/4*3
Resposta:
6 + 7 - 3.0 + 7/2 + (19\5)  + (20+4)/4*3 
6 + 7 - 3.0 + 7/2 + 3  + (20+4)/4*3 
6 + 7 - 3.0 + 7/2 + 3  + 24/4*3
6 + 7 - 3.0 + 3.5 + 3  + 24/4*3 
6 + 7 - 3.0 + 3.5 + 3  + 6*3   
6 + 7 - 3.0 + 3.5 + 3  + 18
13 - 3.0 + 3.5 + 3  + 18 
10 + 3.5 + 3  + 18 
13.5 + 3  + 18
16.5 + 18
34.5
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CAPÍTULO 3
1) Classifique os valores das constantes abaixo de acordo com seu tipo, assinalando com  N os 
dados numéricos, com L  os lógicos, com C os literais:
( ) 0 ( ) "abc" ( ) "João"
( ) 5.7 ( ) 1012 ( ) FALSO
( ) -49 ( ) +342 ( ) 569 
( ) "Lucas" ( ) "VERDADEIRO" ( ) 0.00001
( ) VERDADEIRO ( ) -545 ( ) " 444 "
Resposta:
(N) 0 (C) "abc" (C) "João"
(N) 5.7 (N) 1012 (L) FALSO
(N) -49 (N) +342 (N) 569 
(C) "Lucas" (C) "VERDADEIRO" (N) 0.00001
(L) VERDADEIRO (N) -545 (C) " 444 "

2) Assinale com um X os nomes de variáveis válidos:
( ) abc ( ) 3abc ( ) a
( ) 123a ( ) –a ( ) acd1
( ) -_ad ( ) A&a ( ) guarda-chuva
( ) A123 ( ) Aa ( ) guarda_chuva
( ) ABC  DE ( ) etc. ( ) b316
Resposta:
(X) abc ( ) 3abc (X) a
( ) 123a ( ) –a (X) acd1
( ) -_ad (X) A&a ( ) guarda-chuva
(X) A123 (X) Aa (X) guarda_chuva
( ) ABC  DE ( ) etc. ( ) E

3) Assinalar os comandos de atribuição considerados inválidos:
var NOME, COR, TESTE, DIA: literal
var SOMA, NUM: numerico
var X: logico
a) ( ) NOME <- 5
b) ( ) SOMA <- NUM + 2 * X
c) ( ) TESTE <- SOMA
d) ( ) NUM <- SOMA
e) ( ) COR <- "PRETO"
f) ( ) X <- X + 1
g) ( ) NUM <- "*ABC*"
h) ( ) DIA <- "seGUNDA"
i) ( ) SOMA + 2 <- NUM
j) ( ) X <- (NOME = COR)
Resposta:
a) (X) NOME <- 5
b) (X) SOMA <- NUM + 2 * X
c) (X) TESTE <- SOMA
d) ( ) NUM <- SOMA
e) ( ) COR <- "PRETO"
f)  (X) X <- X + 1
g) (X) NUM <- "*ABC*"
h) ( ) DIA <- "seGUNDA"
i)  (X) SOMA + 2 <- NUM
j)  ( ) X <- (NOME = COR)

4) Quais os valores armazenados em SOMA, NOME e TUDO, supondo-se que NUM, X, COR, DIA, TESTE e 
COD valem, respectivamente, 5,  2,  "AZUL", "TERÇA",  FALSO e VERDADEIRO?
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a) NOME <- DIA
b) SOMA <- (NUM^2/X) + (X + 1)
c) TUDO <- NÃO ((TESTE OU COD) E (X <> NUM))
Resposta:
a) “TERÇA"
b) 15.5
c) FALSO
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CAPÍTULO 4
1) No seguinte algoritmo existem  erros? Em caso afirmativo, onde?
algoritmo "Teste"
var 
  Marca: literal
  idade: numerico
  letra: literal
  Marca: numerico
inicio
leia(idade)
escreva(idade)
idade = 678
leia("letra")
leia(ABC)
escreva(letra)
letra <- A
fimalgoritmo
Resposta:
algoritmo "Teste"
var 
  Marca: literal
  idade: numerico
  letra: literal
  Marca: numerico // Identificador duplicado.
inicio
leia(idade)
escreva(idade)
idade = 678  // atribuição está errada: deveria ser idade <- 678
leia("letra")  // o comando leia deve ser seguido por variáveis
leia(ABC)  // Variável não declarada
escreva(letra)
letra <- A // deveria ser letra <- "A"
fimalgoritmo
2) Um representante comercial  realizará uma viagem de vários dias de automóvel, e, após, quer 
saber  a  quilometragem  média  por  litro  de  gasolina.  Para  isto,  ele  anotará  a  quilometragem  no 
velocímetro ao sair de viagem, e depois, a quilometragem na chegada; ele também vai somar toda a 
gasolina  (em litros) usada para abastecer  o carro durante a viagem. Faça um algoritmo que, a partir 
desses dados, informe a quilometragem  média por litro de gasolina:
Resposta:
Nosso amigo quer saber a quilometragem média por litro de gasolina, ou seja, km/litro. Esta simples fórmula 
já dá a "dica" para a solução do problema, pois basta saber quantos quilômetros ele rodou e quantos litros 
de gasolina colocou no carro, e dividir o primeiro pelo segundo. O problema é que ele não vai dizer quantos 
quilômetros rodou, mas a quilometragem de seu velocímetro ao sair de viagem e ao chegar. Para sabermos 
o quanto ele viajou basta subtrair o primeiro do segundo. Abaixo, uma possível solução algorítmica para o 
problema:

algoritmo  "Calcula Consumo"
var 
  KmInicial, KmFinal, Gasolina, Rendimento: numerico
inicio
escreva("*** algoritmo que calcula Km rodados por litro de gasolina ***")
escreva("Digite a quilometragem inicial: ")
leia(KmInicial)
escreva("Digite a quilometragem final: ")
leia(KmFinal)
escreva("Digite quantos litros de gasolina comprou: ")
leia(Gasolina)
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Rendimento <- (KmFinal-KmInicial)/Gasolina
escreva("O rendimento médio foi de ", Rendimento, " km por litro.")
fimalgoritmo 
3) Faça um algoritmo  que leia o nome de um piloto, uma distância percorrida em km e o tempo que 
o piloto levou para percorrê-la (em horas). O algoritmo deve calcular a velocidade média em km/h, e 
exibir a seguinte frase: 
A velocidade média do <nome do piloto> foi <velocidade media calculada> km/h.

Resposta:
Etapas  1  e  2
Das aulas de Física sabemos que a velocidade média é dada pela distância percorrida dividida pelo tempo 
gasto para percorrê-la (v=s/t). Então, temos dois valores numéricos (distância e tempo), e um literal (o nome 
do  piloto).  
Etapa 3

algoritmo "Velocidade Média"
var 
  Nome: literal
  Distancia,Tempo,VelMedia: numerico
inicio
escreva("*** algoritmo que calcula a velocidade média de um piloto ***")
escreva("Digite o nome do piloto: ")
leia(Nome)
escreva("Digite a distância percorrida (em km): ")
leia(Distancia)
escreva("Digite o tempo gasto para percorrê-la (em horas): ")
leia(Tempo)
VelMedia <- (Distancia/Tempo)
escreva("A velocidade média do ",Nome," foi ", VelMedia)
fimalgoritmo

4) Em uma pizzaria, cada tulipa de chope custa R$ 2,80 e uma pizza mista grande custa R$20,00 mais 
R$1,50 por tipo de cobertura pedida (queijo, presunto, banana, etc.). Uma turma vai à pizzaria e pede 
uma determinada quantidade de chopes e uma pizza grande com uma determinada quantidade de 
coberturas.  Faça  um algoritmo que calcule  e  conta  e,  sabendo quantas  pessoas  estão  à mesa, 
quanto que cada um deve pagar (não esqueça os 10% do garçom).
Resposta:
Comentários: Primeiramente vamos resolver este problema da maneira mais simples e explicada, criando 
variáveis para armazenar todos os valores intermediários de nossos cálculos. 
O preço da pizza é calculado somando-se o preço-base (R$10,00) ao produto do número de coberturas 
vezes R$1,50, que é o preço de cada uma. Note a maneira pela qual estes valores são representados no 
algoritmo. O preço-base é 10, e o preço de cada cobertura 1.5. Depois vem o cálculo o preço do chopp, 
obtido pela multiplicação de R$0,80 (0.8 no algoritmo) pelo número de tulipas consumidas. Somando estes 
dois, temos o primeiro subtotal. Com base nele calculamos a gorjeta de 10%. Dez por cento, como se sabe, 
é o mesmo que 10/100, ou seja, 1 décimo . Dividindo o subtotal por 10 obtemos a gorjeta, e daí o total, que 
é o subtotal mais a gorjeta. O último passo é calcular o quanto cada pessoa deve pagar, que é a divisão do 
total pelo número de pessoas. 

algoritmo "Pizzaria"
var 
  NumCoberturas,NumTulipas,NumPessoas: numerico 
  PrecoPizza,PrecoChopp,SubTotal,Gorjeta,Total,ValorPorPessoa: numerico 
inicio
escreva("*** Algoritmo que calcula a conta em uma pizzaria ***") 
escreva("Quantidade de coberturas na pizza: " 
leia(NumCoberturas) 
PrecoPizza <- 10 + (NumCoberturas * 1.5) 
escreva("Quantidade de tulipas de chopp: ") 
leia(NumTulipas) 
PrecoChopp <- 0.8 * NumTulipas 
SubTotal <- PrecoPizza + PrecoChopp 
Gorjeta <- SubTotal / 10 
Total <- SubTotal + Gorjeta 
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escreva("Número de pessoas na mesa: ") 
leia(NumPessoas) 
ValorPorPessoa <- Total / NumPessoas
escreva("O valor por pessoa é ", ValorPorPessoa) 
fimalgoritmo

Refinamento 1: Podemos também resolver este problema de modo mais direto, evitando alguns passos 
intermediários, como por exemplo, o cálculo da gorjeta, e do subtotal. A matemática básica nos ensina que 
x + (x/10) é  o  mesmo que  x * 1.1;  podemos  aproveitar  esta  propriedade  para  melhorar  nosso 
algoritmo. 

algoritmo "Pizzaria"
var 
  NumCoberturas,NumTulipas,NumPessoas: numerico 
  PrecoPizza,PrecoChopp,Total,ValorPorPessoa: numerico 
inicio
escreva("*** Algoritmo que calcula a conta em uma pizzaria ***")
escreva("Quantidade de coberturas na pizza: " 
leia(NumCoberturas) 
PrecoPizza <- 10 + (NumCoberturas * 1.5) 
escreva("Quantidade de tulipas de chopp: ") 
leia(NumTulipas) 
PrecoChopp <- 0.8 * NumTulipas 
Total <- (PrecoPizza + PrecoChopp) * 1.1 
escreva("Número de pessoas na mesa: " 
leia(NumPessoas) 
ValorPorPessoa <- Total / NumPessoas 
escreva("O valor por pessoa é ", ValorPorPessoa) 
fimalgoritmo

Refinamento 2: Vamos eliminar agora a variável Total. Preste atenção no uso dos parênteses para que o 
cálculo se faça de modo correto.

algoritmo "Pizzaria"
var 
  NumCoberturas,NumTulipas,NumPessoas: numerico 
  PrecoPizza,PrecoChopp,ValorPorPessoa: numerico 
inicio
escreva("*** Algoritmo que calcula a conta em uma pizzaria ***.") 
escreva("Quantidade de coberturas na pizza: ") 
leia(NumCoberturas) 
PrecoPizza <- 10 + (NumCoberturas * 1.5) 
escreva("Quantidade de tulipas de chopp: " 
leia(NumTulipas) 
PrecoChopp <- 0.8 * NumTulipas 
escreva("Número de pessoas na mesa: ") 
leia(NumPessoas) 
ValorPorPessoa <- ((PrecoPizza + PrecoChopp) * 1.1) / NumPessoas 
escreva("O valor por pessoa é ", ValorPorPessoa) 
fimalgoritmo

Mais  refinamentos:  Na verdade,  as únicas  variáveis  essenciais  para o algoritmo são  NumCoberturas, 
NumTulipas,  NumPessoas. Poderíamos ir  eliminando todas as outras até que o valor por pessoa fosse 
calculado de uma só vez, mas isto tornaria o algoritmo de difícil entendimento. Muitas vezes é interessante 
o uso de variáveis intermediárias para que se produza um algoritmo de compreensão mais fácil. Caso você 
esteja interessado nesta versão super-refinada, aí vai (se não entendê-la agora, não se preocupe; mais 
tarde você poderá voltar aqui e analisá-la com mais calma...): 

algoritmo "Pizzaria"
var 
  NumCoberturas,NumTulipas,NumPessoas: numerico
inicio
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escreva("*** Algoritmo que calcula a conta em uma pizzaria ***")
escreva("Quantidade de coberturas na pizza: ")
leia(NumCoberturas)
escreva("Quantidade de tulipas de chopp: ")
leia(NumTulipas)
escreva("Número de pessoas na mesa: ")
leia(NumPessoas)
escreva("O valor por pessoa é ")
escreva (((10+(NumCoberturas*1.5))+(0.8*NumTulipas))*1.1)/NumPessoas
fimalgoritmo
5) Escreva um algoritmo que calcule e escreva a soma Sn dos n primeiros termos de uma série:

Sn=
a1an . n

2
onde a1 é o primeiro termo da série, an é o último e n é o número de termos. Os valores de a1, an e n 
serão fornecidos pelo usuário.

6) Escreva um algoritmo que calcule e escreva o valor de um termo  an qualquer de uma progressão 
geométrica dada por:

an=a1.q
n−1

onde a1 é o primeiro termo da série, an é o enésimo termo,  q  é a razão, e n é o número de termos. Os 
valores de a1,  q e n serão fornecidos pelo usuário.

7) Escreva um algoritmo  que leia o valor total, em termos de preço, de uma compra e o valor pago. 
O programa deve calcular e escrever o troco, em termos da quantidade de cédulas de R$ 100,00, 
50,00, 10,00, 5,00 e 1,00 e de moedas de 50, 25, 10, 5 e 1 centavos. 

8) Faça um algoritmo que calcule a quantidade de latas de tinta necessária e o custo para pintar 
tanques cilíndricos de combustível, onde são fornecidos (o algoritmo lê) a altura (h) e o raio (r) desse 
cilindro. A área (a) de um cilindro é dada pela seguinte fórmula:

 a=×r22××r×h
Sabe-se que a lata de tinta anti-corrosiva custa R$ 40,00, cada lata contém 5 litros e cada litro de 
tinta pinta 3 metros quadrados em média. Para que fique bem coberto de tinta, há necessidade de 
duas mãos.
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CAPÍTULO 5
1) Faça um algoritmo que leia o nome de um nadador e sua idade. O algoritmo deve escrever 

A categoria do <Nome>  é  <categoria>
Por exemplo,

A categoria de Marcos é INFANTIL B
A categoria é dada pela idade:
– nadadores com idade entre 5 e 7 anos são da categoria INFANTIL A;
– nadadores com idade entre 8 e 10 anos são da categoria INFANTIL B;
– nadadores com idade entre 11 e 13 anos são da categoria JUVENIL A;
– nadadores com idade entre 14 e 18 anos são da categoria JUVENIL B; e
– nadadores com idade superior a 18 anos são da categoria SENIOR.
Resposta:

algoritmo "Categoria do nadador"
var
  Nome: literal
  Idade: numerico
inicio
escreva("Forneça o nome e a idade do nadador: ")
leia(Nome)
leia(Idade)
se (5 <= Idade) e (Idade <= 7) entao
  escreva("A categoria do ", Nome, " é INFANTIL A")
senao
  se (8 <= Idade) e (Idade <= 10) entao
    escreva("A categoria do ", Nome, " é INFANTIL B")
  senao
    se (11 <= Idade) e (Idade <= 13) entao
      escreva("A categoria do ", Nome, " é JUVENIL A")
    senao
      se (14 <= Idade) e (Idade <= 18) entao
        escreva("A categoria do ", Nome, " é JUVENIL B")
      senao
        escreva("A categoria do ", Nome, " é SENIOR")
      fimse
    fimse
  fimse
fimse
fimalgoritmo

2)  Escreva um algoritmo que leia um valor numérico de até 5 dígitos contendo apenas 0's e 1's, 
representação um número binário.  O algoritmo deve escrever sua representação  em decimal.  A 
obtenção da representação em decimal de um número em binário é feita através de divisões (inteira) 
sucessivas por potências de 10. A primeira divisão é efetuada sobre o número inicial; as seguintes, 
sobre o resto da divisão. O somatório do quociente de cada divisão multiplicado por 2 elevado ao 
peso do dígito fornece  a representação decimal. 
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Exemplo:

11010 1
-10000 1

1010 1000
-1000 1

10 100
-0 0
10 10
-10 1
0 1

-0 0
0

Logo, 11010 é igual a 1.24+ 1.23 + 0.22+ 1.21+ 0.20 = 16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 26.
Resposta:
Vide questão 7 desta seção.

3) Escreva um algoritmo que leia um dia, mês e ano e escreva, para essa data lida, o número de dias 
transcorridos no ano.
Resposta:

algoritmo "Numero de dias transcorridos"
var
  Dia, Mes, Ano, Dias, Bissexto: numerico
inicio
leia(Dia)
leia(Mes)
leia(Ano)
se Ano%4 = 0 entao
   Bissexto <-1
senao
   Bissexto <- 0
fimse
se Mes = 1 entao
   Dias <- Dia
senao
   se Mes = 2 entao
      Dias <- Dia + 31
   senao
      se Mes = 3 entao
         Dias <- Dia + 59 + Bissexto
      senao
         se Mes = 4 entao
            Dias <- Dia + 90 + Bissexto
         senao
            se Mes = 5 entao
               Dias <- Dia + 120 + Bissexto
            senao
               se Mes = 6 entao
                  Dias <- Dia + 151 + Bissexto
               senao
                  se Mes = 7 entao
                     Dias <- Dia + 181 + Bissexto
                  senao
                     se Mes = 8 entao
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                        Dias <- Dia + 212 + Bissexto
                     senao
                        se Mes = 9 entao
                           Dias <- Dia + 242 + Bissexto
                        senao
                           se Mes = 10 entao
                              Dias <- Dia + 273 + Bissexto
                           senao
                              se Mes = 11 entao
                                 Dias <- Dia + 304 + Bissexto
                              senao
                                 Dias <- Dia + 334 +Bissexto
                              fimse
                           fimse
                        fimse
                     fimse
                  fimse
               fimse
            fimse
         fimse
      fimse
   fimse
fimse
escreva("De 01/01/",Ano," a ",Dia,"/",Mes,"/",Ano," se passaram ",Dias, " 
dias")
fimalgoritmo

4) Escreva um algoritmo  que leia os nomes de 5 clientes de uma loja e o valor (em reais) que cada 
um destes clientes pagou por sua compra. O algoritmo deverá escrever:
a) o valor total pago pelos 5 clientes; 
b) o valor da compra média efetuada; 
c) os nomes dos clientes que efetuaram compras superiores a 20 reais.

5) Escreva um algoritmo que leia um número inteiro (um número é inteiro se o resto da divisão dele 
por 1 for 0). Se o número lido for positivo, o algoritmo deve escrever uma mensagem indicando se 
ele é par ou ímpar. 

6) Seja o seguinte algoritmo: 
algoritmo “X”
var
  n1, n2, n3: numerico
inicio
leia(n1,n2,n3)
se (n1>=n2) e (n1>=n3)
  se n2>=n3
    escreva(n1, n2, n3)
  senao
    escreva(n1, n3, n2)
  fimse
senao
  se (n2>=n1) e (n2>=n3)
    se n1>=n3

escreva(n2, n1, n3)
    senao

escreva(n2, n3, n1)
    fimse
  senao
    se n1>=n2

escreva(n3, n1, n2)
    senao
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escreva(n3, n2, n1)
    fimse
  fimse
fimse
fimalgoritmo

O que será escrito na tela, supondo que os valores lidos foram 2, 4 e 1, nessa ordem? 

7) Seja o seguinte algoritmo:
algoritmo "Bin2Dec"
var
  Bin, Dec, r, q: numerico
inicio
escreva("Entre com um número de 5 dígitos contendo só 0's e 1's")
leia(Bin)
Dec <- 0
r <- Bin
q <- r\10000
Dec <- Dec + q*(2^4)
r <- r%10000
q <- r\1000
Dec <- Dec + q*(2^3)
r <- r%1000
q <- r\100
Dec <- Dec + q*(2^2)
r <- r%100
q <- r\10
Dec <- Dec + q*(2)
r <- r%10
Dec <- Dec + r
escreva(Bin, " em decimal é ", Dec)
fimalgoritmo

O que será escrito na tela, supondo que o valor de Bin é 11010? Mostre o teste de mesa utilizado 
para determinar o valor de Dec.

8)  Um sistema de equações lineares do tipo: 
a.x + b.y = c 
d.x + e.y = f 

pode ser resolvido da seguinte forma: 

x= c.e−b.f
a.e−b.d

y=a.f −c.d
a.e−b.d

Escrever um algoritmo que lê os coeficientes a, b, c, d, e e f e calcula e escreve os valores de x e y. 
Lembre-se que os denominadores das equações não podem ser zero. 

9) Seja o seguinte algoritmo:
algoritmo "Dec2Bin"
var 
  b: literal
  N, q, r: numerico
inicio
b <- " "
escreva("Entre com um número ")
leia N
q <- N
r <- q%2
q <- q\2
se r =  0 entao
  b <- "0" +  b
senao
   b <- "1" +  b
fimse
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r <- q%2
q <- q\2
se r =  0 entao
  b <- "0" +  b
senao
   b <- "1" +  b
fimse
r <- q%2
q <- q\2
se r =  0 entao
  b <- "0" +  b
senao
   b <- "1" +  b
fimse
r <- q%2
q <- q\2
se r =  0 entao
  b <- "0" +  b
senao
   b <- "1" +  b
fimse
r <- q%2
q <- q\2
se r =  0 entao
  b <- "0" +  b
senao
   b <- "1" +  b
fimse
escreva(N, " em decimal é representado por ", b, " em binário")
fimalgoritmo

O que será escrito na tela, supondo que o valor de N é 29? Mostre o teste de mesa utilizado para 
determinar o valor de  b.

10) Faça um algoritmo que calcule a quantidade de latas de tinta necessária e o custo para pintar 
tanques cilíndricos de combustível, onde são fornecidos a altura (h) e o raio (r) desse cilindro. A área 
(a) de um cilindro é dada pela seguinte fórmula: 

a=×r22××r×h
Sabe-se que a lata de tinta anti-corrosiva custa R$ 40,00, cada lata contém 5 litros e cada litro de 
tinta pinta 3 metros quadrados em média. Para que fique bem coberto de tinta, há necessidade de 
duas mãos.

11) Um aço é classificado de acordo com o resultado de três testes,  que devem verificar se ele 
satisfaz  às  seguintes  especificações:  
-  Teste  1:  conteúdo  de  carbono  abaixo  de  7%;
-  Teste  2:   dureza  Rokwell  maior  que  50;  e
-  Teste  3:  resistência  à  tração  maior  do  que  80.000  psi.
O aço recebe grau 10 se passa pelos três testes; 9, se passa apenas nos testes 1 e 2; 8, se passa no 
teste 1; e 7, se não passou nos três testes. Faça um algoritmo que o número de uma amostra de aço, 
seu conteúdo de carbono (em %), sua dureza Rokwell e sua resistência à tração (em psi), e escreva 
o número da amostra e grau obtido. 
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CAPÍTULO 6
1) Modifique o algoritmo para calcular o valor de ex  com uma precisão de 0.000000001.

2) O valor de π/2 pode ser calculado pela seguinte série de produtos: 

π
2
=

2
1

. 2
3

. 4
3

. 4
5

. 6
5

. 6
7

...  

Faça um algoritmo que calcule este produto com 100 termos. 
Resposta:

algoritmo "Calcula Pi"  //pi/2=2/1*2/3*4/3*4/5*6/5...
var
  Pi_, k: numerico
inicio
k <- 2
Pi_ <- 1
repita
  Pi_ <- Pi_ * ((k*k)/((k-1)*(k+1)))
  k <- k+2
ate k > 102
escreva("O valor de pi é", Pi_*2)
fimalgoritmo

3) Escreva um algoritmo que lê 10 números e escreve o maior número lido. 
Resposta:

algoritmo "Maior de 10"
var 
  Maior, N, i: numerico
inicio
escreva("Entre com um número")
leia(Maior)
i <- 2
repita
  escreva("Entre com um número")
  leia(N)
  se N > Maior entao
    Maior <- N
  fimse
  i <- i+1
ate i>10
escreva("O maior número lido foi ", Maior)
fimalgoritmo

   
4) Escreva um algoritmo que calcule a média obtida por uma turma de N alunos na primeira prova do 
semestre.
Resposta:

algoritmo "Média"
var
  Media, P1, N, i: numerico
inicio
Media <- 0
escreva("Entre com o número de alunos")
leia(N)
i <- 1
repita
  escreva("Entre com nota da 1a. prova")
  leia(P1)
  Media <- Media + P1
  i <- i+1
ate i>N
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Media <- Media/N
escreva("A média da turma foi ", Media)
fimalgoritmo

5) Escreva um algoritmo que leia um número e escreva sua representação em binário.
Resposta:

algoritmo "Dec2Bin"
var
  Bin: literal
  Dec, q, r: numerico
inicio
Bin <- " "
escreva("Entre com um número")
leia(Dec)
q <- Dec
repita
   r <- q%2
   q <- q\2
   se r = 0 entao
      Bin <- "0" +  Bin
   senao
      Bin <- "1" +  Bin
   fimse
ate q = 0
escreva(Dec, " em binário é ", Bin)
fimalgoritmo

6) Dados dois números  n e  p naturais, chama-se  coeficiente binomial de classe  p do número  n a 
expressão dada por

n
p= n !

p !n−p!
se n ≥ p, ou

n
p=0

se n <  p. Faça um algoritmo que leia os valores de n e p e calcule o coeficiente binomial. 

7)  Faça um algoritmo que  calcule e escreva a raiz quadrada dos números de 0 a 100.

8)  Deseja-se  fazer  uma  pesquisa  a  respeito  do  consumo  mensal  de  energia  elétrica  em  uma 
determinada  cidade.  Para  isso  são  fornecidos  os  seguintes  dados  de  vários  consumidores: 
quantidade de  kWh consumidos  durante  o  mês e o  código do tipo de consumidor  (residencial, 
representado pela letra “R”; comercial, representado pela letra “C”; e industrial, representado pela 
letra  “I”;).  Escreva  um  algoritmo  que  calcule  e  escreva  os  seguintes  resultados: 
a)  menor  consumo  dentre  os  consumidores  residenciais;
b)  maior  consumo  dentre  os  consumidores  comerciais;  e
c)  a média  geral  de  consumo  industrial;
O algoritmo pára de ler dados quando código de consumidor fornecido for “X”. 

9) Seja o seguinte algoritmo:
algoritmo "Bin2Dec"
var
  Bin, Dec, r, q, i: numerico
inicio
escreva("Entre com um número de com qualquer número de até 8 dígitos contendo 
só 0's e 1's")
leia(Bin)
Dec <- 0
r <- Bin
i <- 7
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repita
   q <- r\10^i
   Dec <- Dec + q*(2^i)
   r <- r%10^i
   i <- i - 1
ate i = -1
escreva(Bin, " em decimal é ", Dec)
fimalgoritmo

O que será escrito na tela, supondo que o valor de fornecido para Bin é 11110101? Mostre o teste 
de mesa utilizado para determinar o valor de Dec.

10)  Decidiu-se,  em  uma  linha  de  produção,  fazer  uma  verificação  da  taxa  de  uso  diária  dos 
equipamentos.  Faça  um algoritmo que  leia  o  código  do  equipamento  e  sua  taxa  de  uso  diária 
(número  horas/dia).  O  algoritmo  deve  escrever:  
a)  a  taxa  de  uso  diária   do  equipamento  mais  usado;  e
b) a soma das taxas de uso diária dos equipamentos cuja taxa é igual ou inferior a 5 horas/dia.
A entrada de dados deve ser finalizada quando o código de equipamento  informado for negativo.

11) Seja o seguinte algoritmo:
algoritmo "Fibonacci"
var
  i, n, t, t_n, t_n_1: numerico
inicio
escreva("Forneça o número de termos ")
leia(n)
t_n_1 <- 0
escreva(t_n_1)
se n>1 entao
  i <- 1
  t_n <- 1
  repita
    escreva(t_n)
    t <- t_n  + t_n_1
    t_n_1 <- t_n
    t_n <- t
    i <- i + 1
  ate i > n
fimse
fimalgoritmo

O que será escrito na tela, supondo que o valor fornecido para n foi 7? Mostre o teste de mesa 
completo utilizado para determinar as saídas. 

12) Escrever um algoritmo que leia 100 conjuntos de 2 valores, representando o número de um aluno 
(NUM) e sua altura (ALT) em centímetros. O algoritmo deve escrever a média harmônica (MH) das 
alturas e os números dos alunos mais alto e mais baixo. A média harmônica é calculada a partir da 
fórmula

MH=
N

∑i=1

N 1
ALT i

onde N = 100.

13) Escrever um algoritmo que leia o nome, o sexo, a altura e o peso de um grupo de 50 pessoas e 
informe:  
a)  a  média  das  alturas  dos  homens  e  dos  pesos  das  mulheres;  e
b) os nomes do homem mais alto e da mulher mais gorda.

14) Escrever um algoritmo que leia 5 valores, um de cada vez, e conta quantos destes valores são 
negativos, escrevendo esta informação. 
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15)  Escrever um algoritmo que lê um número desconhecido de valores, um de cada vez, e conta 
quantos deles estão em cada um dos intervalos [0,25], (25,50], (50,75], (75,100]. 

16) Na série de Fibonacci, os dois primeiros termos são 0 e 1,  respectivamente. A partir deles, os 
demais termos são construídos pela seguinte regra: 

tn=tn−1tn−2

Escrever um algoritmo que gera os 10 primeiros termos da série de Fibonacci e calcula e escreve a 
soma destes termos. 
Resposta:
Vide questão 11 desta seção.

17) Escrever um algoritmo que leia o código, o nome, o salário líquido e o número de filhos dos 
funcionários de uma empresa. Para cada funcionário, o algoritmo deve  escrever seu código, nome e 
salário líquido acrescido de um adicional de 5% para cada filho. O algoritmo pára de ler quando o 
código fornecido for 0. 

18) Faça um algoritmo que  leia um número n e escreva todos números múltiplos de n entre 1 e 1000. 

19) Existe um algoritmo interessante para se obter a raiz quadrada de um número quando ela é 
exata. Para isso, basta subtrair números ímpares consecutivos do número do qual se deseja retirar a 
raiz quadrada. O número de vezes será a raiz do número. Por exemplo: 

25=25−1−3−5−7−9=0
No exemplo, subtraíram-se de 25 os 5 primeiros números ímpares consecutivos até que se chegasse 
0. Assim, a raiz quadrada de 25 é 5.  Escreva um algoritmo que  leia  um inteiro n e escreva a raiz 
quadrada de n. Por exemplo, se o valor lido for 49, ele escreve 7. O calculo da raiz quadrada deverá 
ser feita usando o algoritmo acima. 
Resposta:

algoritmo "Raiz Quadrada Inteira"
var
  N, cont, impar, aux: numerico
inicio
impar <- 1
escreva("Entre com um numero")
leia(N)
aux <- N
cont <- 0
repita
  aux <- aux-impar
  cont <- cont+1
  impar <- impar+2
ate aux<=0
escreva("A raiz de ", N, " é ", cont)
fimalgoritmo

20) Escreva um algoritmo que lê um número não determinado de conjuntos de valores, cada um 
formado pelo número de um aluno e suas 3 notas. O algoritmo calcula, para cada aluno, a média 
ponderada com pesos respectivos de 4 para a maior nota e 3 para as outras duas. Ele também 
escreve o número do aluno, suas 3 notas, a média calculada e uma mensagem "Aprovado" se sua 
nota for maior ou igual a 6 ou "Exame" se sua nota menor do que 6. O algoritmo pára de ler dados 
quando o número fornecido for 0. 

21) Seja o seguinte algoritmo:
algoritmo "Criptografador"   // chave = "nevralgico"
var
  codigo: literal
  preco, numero, i, resto, div, digito: numerico
inicio
escreva("Entre com preço ")
leia(preco)
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numero <- preco
i <- 4
repita
  div <- 10^i
  digito <- numero\div;
  numero <- numero%div;
  i <- i-1
  se digito = 0 entao
    codigo <- codigo + "n"
  senao
    se digito = 1 entao
      codigo <- codigo + "e"
    senao
      se digito = 2 entao
        codigo <- codigo + "v"
      senao
        se digito = 3 entao
          codigo <- codigo + "r"
        senao
          se digito = 4 entao
            codigo <- codigo + "a"
          senao
            se digito = 5 entao
              codigo <- codigo + "l"
            senao
              se digito = 6 entao
                codigo <- codigo + "g"
              senao
                se digito = 7 entao
                  codigo <- codigo + "i"
                senao
                  se digito = 8 entao
                    codigo <- codigo + "c"
                  senao
                    codigo <- codigo + "o"
                  fimse
                fimse
              fimse
            fimse
          fimse
        fimse
      fimse
    fimse
  fimse
ate i < 0
escreva(codigo)
fimalgoritmo

O que será escrito na tela, supondo que o valor fornecido para preco seja 10846? Mostre o teste de 
mesa completo utilizado para determinar a saída.  

21) Escrever um algoritmo que lê 2 conjuntos de 4 valores V1, V2, V3 e V4, um conjunto por vez e os 
escreve assim como foram lidos. Em seguida, ordene-os em ordem decrescente e crescente e os 
escreva novamente.

22) Num frigorífico existem 90 bois. Cada boi traz preso no seu pescoço um cartão contendo um 
número de identificação e seu peso. Faça um algoritmo que escreva o número e o peso do boi mais 
gordo e do boi mais magro (não é necessário armazenar os dados de todos os bois).

23)  Foi  feita  uma  pesquisa  de  audiência  de  TV  em  várias  casas  de  uma  certa  cidade,  num 
determinado dia. Para cada casa visitada, o entrevistador (munido de um "notebook") escolhia num 
menu qual o canal que estava sendo assistido (Cultura, SBT, Globo, Record, MTV, TVA, Manchete, 
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Bandeirantes) e o número de pessoas que estavam assistindo TV. se o TV estivesse desligado, nada 
era anotado, ou seja, esta casa não entrava na pesquisa. Implementar uma versão do algoritmo que 
o entrevistador está usando no seu "notebook", e que:
a) leia um número indeterminado de dados, terminando quando o entrevistador escolher a opção 
“fim";
b) calcule e escreva a percentagem de audiência para cada emissora; e
c) identifique a maior e a menor audiência da pesquisa.

24)  Deseja-se  fazer  um  levantamento  a  respeito  da  ausência  de  alunos  à  segunda  prova  de 
Introdução à Programação para cada uma das 14 turmas existentes. Para cada turma é fornecido um 
conjunto de valores, sendo que os dois primeiros valores do conjunto correspondem à identificação 
da turma (A, B, C, ...)  e ao número de alunos matriculados, e os demais valores deste conjunto 
correspondem ao número de matrícula do aluno e às letra A ou P, para o caso de o aluno estar 
ausente ou presente, respectivamente. Implementar um algoritmo que:
a)  para cada turma,  calcule  a  porcentagem de ausência  e  escreva a identificação  da turma e a 
porcentagem calculada; e
b)determine e escreva quantas turmas tiveram porcentagem de ausência superior a 5%.

25) Foi feita uma pesquisa para determinar o índice de mortalidade infantil em um certo período. 
Faça um algoritmo que leia  o  número de crianças nascidas  no período e leia,  em seguida,  um 
número indeterminado de linhas contendo, cada uma, o sexo de uma criança morta (masc, fem) e o 
número de meses de vida da criança. A última linha (que identificará o final da entrada de dados) 
conterá a palavra “VAZIO” no lugar do sexo. O algoritmo deve calcular e escrever:
a) a porcentagem de crianças mortas no período;
b) a porcentagem de crianças do sexo masc. mortas no período; e
c)  a  porcentagem  de  crianças  que  viveram  24  meses  ou  menos  no  
período.

26) Faça um algoritmo que escreva os 50 primeiros números primos.
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CAPÍTULO 7
1) Faça um algoritmo que  calcule e coloque em um vetor os números, de 1 a N, cuja raiz quadrada é 
um número inteiro. Por exemplo, 1, 4, 9, 16, 25, 36,... O valor de N deve ser lido, sendo que N≤1000.

2) Faça um algoritmo que  calcule e coloque em um vetor os números, de 1 a N, cuja raiz quadrada é 
um número ímpar. O valor de N deve ser lido, sendo que N≤1000. Por exemplo, se N = 100, então o 
vetor ficará com

1 2 3 4 5 6 7
1 9 25 49 81

3) Seja o seguinte algoritmo:
algoritmo "semnome"
var
  vetA,  vetB, vetC: vetor[1..5] de literal
  i, j, k: inteiro//numerico
  achou: logico
inicio
i <- 1
repita
  escreva("Entre com ", i, "o elemento do vetor A")
  leia(vetA[i])
  escreva("Entre com ", i, "o elemento do vetor B")
  leia(vetB[i])
  i <- i+1
ate i>5
i <- 1
repita
  vetC[i] <- " "
  i <- i+1
ate i>5
i <- 1
k <- 1
repita
  j <- 1
  achou <- FALSO
  repita
    se vetA[i] = vetB[j] entao
      vetC[k] <- vetA[i]
      k <- k+1
      achou <- VERDADEIRO
    fimse
    j <- j+1
  ate (j>5) ou (achou = VERDADEIRO)
  i <- i+1
ate i>5
fimalgoritmo

Determine  o  conteúdo  final  de  vetC,  mostrando  o  teste  de  mesa  completo  utilizado  para  tal, 
supondo que os valores lidos foram  "k",  "d",  "j", "s",  "d",  "k",  "s",  "j",  "h" e  "m",  nessa 
ordem. 
4) Faça um algoritmo que leia caracteres em dois vetores vetA e vetB, de 5 posições. Após os dois 
vetores terem sido lidos, o algoritmo deverá colocar em um terceiro vetor vetC o resultado da união 
dos dois primeiros, i.e., os caracteres que estão contidos em um ou outro vetor. Assuma que em um 
mesmo vetor não haverão caracteres repetidos, mas um caracter contido em vetA poderá também 
estar em contido em vetB. Nesse caso, apenas uma ocorrência é colocada em vetC.
Exemplo:
vetA
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1 2 3 4 5
“A” “E” “F” “6” “$”

vetB
1 2 3 4 5

“B” “C” “K” “E” “F”

vetC
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“A” “E” “F” “6” “$” “H” “M” “O” “X” “Z”
Resposta:

algoritmo "União de vetores"
var
  vetA: vetor[1..5] de literal
  vetB: vetor[1..5] de literal
  vetC: vetor[1..10] de literal
  i, j, k: inteiro//numerico
  achou: logico
inicio
i <- 1
repita
  escreva("Entre com ", i, "o elemento do vetor A")
  leia(vetA[i])
  escreva("Entre com ", i, "o elemento do vetor B")
  leia(vetB[i])
  i <- i+1
ate i>5
i <- 1
repita
  vetC[i] <- vetA[i]
  i <- i+1
ate i>5
i <- 1
k <- 5
repita
  j <- 1
  achou <- FALSO
  repita
    se vetB[i] = vetA[j] entao
      achou <- VERDADEIRO
    fimse
    j <- j+1
  ate (j>5) ou (achou = VERDADEIRO)
  se achou = FALSO entao
    vetC[k] <- vetB[i]
    k <- k+1
  fimse
  i <- i+1
ate i>5
fimalgoritmo

5) Faça um algoritmo que leia caracteres em dois vetores  V1 e  V2, de 10 posições. Após os dois 
vetores terem sido lidos, o algoritmo deverá colocar em um terceiro vetor  V3 a diferença dos dois 
primeiros, i.e., os caracteres que estão contidos em V1  e não estão contidos em V2.
Exemplo:
V1:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
“A” “E” “F” “6” “$” “H” “M” “O” “X” “Z”

V2:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
“B” “C” “K” “E” “F” “G” “T” “O” “M” “6”

V3:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
“A” “$” “H” “X” “Z”

6)  Escreva um algoritmo que leia  os nomes e conceitos  dos alunos de uma turma de tamanho 
máximo 60. O algoritmo deverá colocar em um vetor a situação de cada aluno: “aprovado”, se  o 
conceito for superior  a 0;  “reprovado” caso contrário.  O algoritmo pára de ler quando o nome 
informado for “fim”. 
Exemplo:

1 2 3 4 5 6 7 8

“aprovado” “aprovado” “aprovado” “reprovado” “aprovado” “aprovado” “reprovado” “reprovado” ...

7) Faça um algoritmo que  leia a 1a. prestação de uma conta e a taxa de juros e calcule e coloque em 
um vetor os valores das próximas 10 prestações. 

8) Faça um algoritmo que calcule e escreva a média móvel. O algoritmo deverá executar um laço de 
leitura de valores inteiros e positivos; a introdução de valores negativos servirá como indicador de 
término de leitura. Para cada valor fornecido deverá ser impressa a média calculada. A média móvel 
é efetuada sobre um número especificado de pontos. Quando se introduz um novo dado, descarta-
se o valor mais antigo dando-se lugar ao novo dado. Este esquema de substituição faz da média 
móvel um instrumento valioso na análise de tendências. Quanto menor o número de dados, mais 
sensível será com relação à média. Considerar para a solução deste problema 10 pontos (valores), 
armazenados em um vetor.
Exemplo:
Supondo que em um determinado momento o vetor tem os seguintes valores
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 7 4 2 5 3 4 6 7 4
e o novo valor lido foi 3. A média móvel será 

742534674 3
10

Observe que no cálculo  o valor mais antigo (5) foi substituído por 3 (o mais recente). O vetor agora 
ficará assim:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7 4 2 5 3 4 6 7 4 3
Se na próxima leitura for lido o valor 4, a média móvel será 

4253467434
10

O valor mais antigo (7), que foi substituído pelo 4 e o vetor agora ficará assim:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4 2 5 3 4 6 7 4 3 4
Resposta:

algoritmo "Média Movel"
var
  N, soma: real
  i: inteiro//numerico
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  V: vetor[1..10] de real//numerico
inicio
soma <- 0
repita
  leia(N)
  i<-1
  repita
    V[i] <- V[i+1]
    i<- i+1
  ate i>9
  v[10] <- N
  soma <- soma - v[1] + N
  escreva("Média movel ", soma/10)
ate N<0
fimalgoritmo

8) Faça um algoritmo que  leia em um vetor  V1 dez números reais. Cada número corresponde à 
quantidade de amostras de um determinado ítem. Após, o algoritmo deverá colocar em um vetor V2 
o percentual que a quantidade de cada amostra contida em V1 corresponde em relação ao total. 
Exemplo:
V1:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
15 67 13 96 43 99 6 78 123 7

Total de amostras:  15+67 +13+96+43+99+6+78+123+7=547
V2:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,74 12,24 2,37 17,55 7,83 18,09 1,09 14,25 22,48 1,27

9) Faça um algoritmo que lê um número inteiro positivo e coloca em um vetor seus dígitos, onde o 
mais significativo ficará mais à esquerda (posição 1) e o menos significativo ficará mais à direita. 
Por exemplo, se o número lido foi 70689, o vetor receberá 

1 2 3 4 5
7 0 6 8 9

O número  não  terá  mais  do que  5  dígitos.  Pode-se  pegar  dígito  a  dígito  do  número  utilizando 
operações de divisão inteira e resto da divisão sucessivas por potências de 10. Exemplo:
72385 10000

-70000 7

2385 1000

-2000 2

385 100

-300 3

85 10

-80 8

5 1

-5 5

0
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