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Algoritmos



  

Da Aula Anterior

São objetivos deste curso:
● Raciocínio lógico;
● Capacidade de abstração;
● Soluções algorítmicas;
● Programação de computadores 

(Linguagem C)



  

Nesta Aula

● Algoritmos, definição;
● Representação de algoritmos;



  

Avaliação
Dispensado do exame final aluno com Média do Período (MP) igual ou 
superior a 7.0. Neste caso a Média Final (MF) será igual à média do 
período. Caso contrário a MF se calcula como:

      (MP x 6) + (EF x 4)  
MF = ---------------------
              10           

Situação Final. 
AB. Não realizar trabalhos
SR. Sem direito a exame final por ter MP < 1,6 ou quando tendo direito 
não realizar o exame final
R. Quando MF < 5.0
A. MP > 7.0 ou MF > 5.0 (75 %  frequência)
RF. Frequência inferior a 75%



  

Algoritmo

● “Um algoritmo é um conjunto finito de regras que 
fornece uma sequência de operações para 
resolver um problema específico”. ( Knuth )

● Um algoritmo opera sobre um conjunto de 
entradas de modo a gerar uma saída que seja 
útil.

● A palavra algoritmo pode ter origem no 
sobrenome, Al-Khwarizmi, do matemático persa 
do século IX Mohamed ben Musa.



  

Algoritmo
● Características principais:

● Finitude:  Um algoritmo deve conter uma 
sequência finita de passos. 

● Definição: Os passos devem ser definidos 
rigorosamente e sem ambiguidades.

● Entradas e Saídas: Dados fornecidos antes de 
iniciar o algoritmo e resultados que tem relação 
direta com as entradas

● Efetividade: Todas as operações devem  poder 
ser executadas com precisão em um tempo 
finito.



  

Algoritmo

● Alguns exemplos:
● Dada a listagem com as notas de uma 

prova determinar qual o aluno com a 
melhor e com a pior nota.

● Manual de instruções de montagem de um 
móvel doméstico.

● Veja novamente os slide sobre como 
definir a situação final de um aluno. 



  

Representação de Algoritmos

As formas mais comuns de representação de 
algoritmos são as seguintes:
● Linguagem Natural
● Fluxograma
● Pseudo-linguagem



  

Representação de Algortimos

Linguagem Natural:
● Escolha uma panela ou frigideira limpa e seca para colocar no 

fogão em fogo médio.
● Adicione óleo suficiente para forrar o fundo da panela 

moderadamente.
● Espere a panela aquecer por alguns segundos
● Quebre o ovo (bata com colher ou faca em seu redor de forma 

que ele se quebre ao meio)
● Derrame o conteúdo de dentro do ovo na panela aquecida, de 

preferência reduza o fogo após este passo.
● Salpique o sal a seu gosto e aguarde o procedimento de 

fritura.



  

Representação de Algoritmos

Linguagem Natural:
● Vantagens: Utilizar português é simples e a 

linguagem é amplamente conhecida por 
todos.

● Desvantagens: A representação é 
imprecisa e extensa.



  

Representação de Algoritmos

http://equipe.nce.ufrj.br/adriano/c/apostila/algoritmos.htm

ax+b=0

Fluxogramas



  

Representação de Algoritmos

Fluxogramas

● Vantagens: Ferramenta bem conhecida que utiliza 
símbolos padronizados internacionalmente, capasses de 
transmitir muita mais informação do que as palavras.

● Desvantagens: Não tem um formalismo apropriado para 
a representação de dados e ficam muito complicados na 
medida que o algoritmo cresce.



  

Representação de Algoritmos

Pseudo-linguagem 
Algoritmo CALCULA_DOBRO

NUM, DOBRO: inteiro

Início

Leia NUM

DOBRO:= 2*NUM

Escreva DOBRO

fim



  

Representação de Algoritmos

Pseudo-linguagem

● Vantagens: Utilizando como base o português 
pode-se definir tipos de dados estruturados e 
implementar algoritmos facilmente portados para 
uma linguagem de programação 

● Desvantagens: Precisa-se definir uma linguagem 
não real de trabalho sem uma padronização



  

Portugol

● Utilizaremos uma linguagem algorítmica, uma pseudo-
linguagem de programação que utiliza o português como base 
das suas instruções.

● Características:

1. A linguagem não á sensível á capitulação

2. Todos os algoritmos começam por inicio e terminam com fim 

3. Cada linha contém apenas um comando 

4. O sinal de atribuição é a seta ( <- ) 

5. A definição de símbolos é feita em qualquer local do 
algoritmo



  

Portugol

● Programa de Computador = Algoritmos + Dados

Tipo Descrição Valores Valor 
Padrão

Inteiro Números Inteiros 1 -1 560 0

Real Valores decimais 1.5 -3.14 0.0

Lógico Valores lógicos Verdadeiro ou Falso falso

Caractere Caracteres ASCII  ASCII(0) “ “ espaço

Texto Conjunto de caracteres “Nome de algo” “” vazio
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