
  

Linguagem de Programação I

Aula 04
Estruturas de Controle



  

Da Aula Anterior

● Portugol: aspectos básicos
● Estruturas de condicionais

● Estrutura condicional
● Estrutura de escolha múltipla 

● Estruturas de repetição controladas por 
contador



  

Nesta Aula

● Estruturas de repetição controladas por 
sentinelas

● Arrays: Vetores e Matrizes
● Gerando números aleatório



  

Exemplo

● Voltemos ao exercício 7 da primeira lista de 
exercícios e formulemos ele de forma mais 
abrangente:

7. Dada a nota das equipes que apresentaram 
seminários em sala de aula determinar qual a 
menor nota de uma equipe no seminário. 



  

A Solução para Três Equipes

inicio
   variavel real nota, menorNota
   escrever "Qual a primeira nota"
   ler menorNota
   escrever "\n Qual a segunda nota"
   ler nota
   se(nota < menorNota) então 
      menorNota <- nota
   fimse
   escrever "\n Qual a terceira nota"
   ler nota
   se(nota < menorNota) então 
      menorNota <- nota
   fimse
   escrever "A menor Nota e: ", menorNota
fim



  

Estruturas de Repetição

● Existem duas formas de se implementar a 
solução deste problema:

● Utilizando uma estrutura de repetição 
controlada por contador

● Utilizando uma estrutura de repetição 
controlada por sentinela.  



  

Repetição Controlada por Sentinela

● também chamada de repetição indefinida,

● sentinela ou flag: valor sinalizador utilizado 
para indicar o final de um processo (e. g. 
entrada de dados),

● o valor do sentinela deve ser escolhido fora do 
domínio dos dados de entrada.



  

Exemplos

● Implemente uma calculadora de áreas e 
perímetros de figuras geométricas. O programa 
deve dar a opção do usuário escolher qual 
figura quer utilizar no cálculo. No final de cada 
cálculo o programa tem que retornar para o 
início permitindo que o usuário escolha entre 
outra figura ou sair da calculadora. 



  

Menu de Opções

... 
repete 
   escrever "Calculadora Geométrica \n"
   escrever "1 Circunferência \n" 
   escrever "2 Retângulo \n"
   escrever "3 Quadrado \n"
   escrever "4 Sair\n"
   escrever "Qual a opção desejada: "
   ler op
   escolhe op
      caso 1: 
         ...
      caso 4: 
         Escrever "Ate a próxima\n"    
      defeito:
         escrever "opção invalida!\n"
   fimescolhe      
ate op = 4
...



  

Exercício 7
... 
escrever "Entre com a nota da equipe 1:"
ler menorNota
maiorNota <- menorNota
media <- menorNota
cont <- 1      
enquanto resposta =/= "s" e resposta =/="n" faz
   escrever "Tem outra equipe?:(s/n)"
   ler resposta
fimenquanto 
enquanto  resposta = "s" faz 
   cont <- cont + 1
   ...
   escrever "Tem outra equipe?:(s/n)"
   ler resposta
   enquanto resposta =/= "s" e resposta =/="n" faz
      escrever "Tem outra equipe?:(s/n)"
      ler resposta
   fimenquanto 
Fimenquanto
Media <- media / cont 
 ...



  

Exercício 7
escrever "Entre com a nota da equipe 1:"
ler nota
menorNota <- nota
maiorNota <- menorNota
media <- menorNota
cont <- 1
enquanto (nota > 0) faz 
   cont <- cont + 1
   escrever "Entre com a nota da equipe ", cont, " (0 para parar):"
   ler nota
   se nota > 0 então  
   ...
   fimse
fimenquanto 
media <- media / (cont-1)



  

Exercício 7

● Tente implementar os exemplos anteriores 
utilizando as estruturas para e repete. Qual das 
estruturas utilizadas você achou mais 
apropriada para implementar os exemplos 
analisados em sala de aula?



  

Mais Sobre Portugol

● Até agora foram utilizadas estruturas simples 
de armazenamento de dados. Entretanto, uma 
das vantagens das pseudo-linguagens é permitir 
trabalha com representação de estruturas de 
dados mais complexas.

● Analisaremos hoje como utilizar Arrays.



  

Arays

Estruturas homogêneas de dados (Arrays)
define um conjunto de dados todos do mesmo tipo que podem ser acedidos através de um 
índice. regras:
1. Se a declaração omitir o termo <variável/constante> o array é variável 
2. A definição do nome obedece ás mesmas regras das variáveis 
3. A dimensão tem de ser um valor inteiro ou uma expressão com resultado inteiro 
4. As dimensões estão contidas dentro de parênteses rectos 
5. São permitidas tantas dimensões quantas as desejadas 
6. Se o valor de inicialização for omitido todas o conjunto é inicializado com os valores 

por defeito 
7. A inicialização é feita com os dados compreendidos entre chaves e separados por 

virgulas 
8. Se o número de valores for insuficiente os últimos elementos são inicializado com os 

valores por defeito



  

Arrays

Sintaxes 
<variavel/constante> <tipo dados> nome[dimensão] 
<variavel/constante> <tipo dados> nome[dim1][dim2]. . . [dimn] 
<tipo dados> nome[dimensão] 
<tipo dados> nome[dimensão] <- {valor_1, valor_2, . . . , valor_n}

Exemplo
constante texto estacoes[4]<-
{"inverno","outono","primavera" ,"verão" } 
variavel inteiro notas[3] <- {10,20} 
real salarios[12] 
logico bits[8]



  

Exemplo

Um professor deseja implementar a avaliação 
ponderada na sua disciplina. Ele quer as notas de 
todos os alunos pela melhor nota e multiplicar o 
resultado por 10 para ter a nota ponderada. 
Implemente um aplicativo que recebe a nota dos 
alunos da turma e retorna a nota ponderada.



  

Exemplo
inicio
   variável real nota[30]
   variável inteiro cont, quantAlunos
   variavel real maiorNota 
   escrever "Quantos alunos tem a turma?"
   ler quantAlunos
   maiorNota <- 0
   para cont de 0 ate quantALunos-1 
      escrever "Qual a nota do aluno ", cont+1, ": "
      ler nota[cont]
      se nota[cont] > maiorNota então
         maiorNota <- nota[cont]
      fimse 
   proximo
   para cont de 0 ate quantALunos-1 
      nota[cont] <- (nota[cont]/maiorNota)*10
      escrever "A nota do aluno ", cont+1, " = ", nota[cont], "\n"
   proximo 
fim



  

Exemplo

● Voltemos ao exercício 7 da primeira lista de 
exercícios e formulemos ele de forma diferente:

7. Dada a nota das equipes que apresentaram 
seminários em sala de aula determinar qual as 
equipes que tiveram a menor nota no seminário. 



  

Gerando Números Aleatórios

● A pseudo-linguagem Portugal que utilizamos 
neste curso permite gerar números aleatórios 
utilizando a função:

Sintaxes
real aleatorio()
Descrição
Retorna um número real entre 0 e 1
Exemplo
inicio     
   inteiro numero , contador
   escrever "jogo de Megasena :"
   para contador de 1 ate 6         
      numero <- aleatorio ( ) * 60         
      escrever numero , "\t"     
   proximo     
fim



  

Gerando Números Aleatórios

● Como gerar número aleatórios em um 
determinado intervalo?
Num <- Min + (Aleatorios () * (Max-Min))

● Gerando temperaturas entre 22 e 35 graus

Temp <- 22 + (Aleatorio () * (35 - 24))
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