
Unidade 4
Pensamento computacional e 

codificação em negócios



• Proporcionar uma perspetiva introdutória sobre o pensamento computacional;

• Discussão e brainstorming.

Objetivos: 



Escrever o meu primeiro algoritmo

• Um algoritmo é geralmente definido como uma sequência de instruções ou passos que

precisam de ser realizados para resolver um problema específico. Isto é, aceitar uma

sequência de passos que nos permitem obter um output (resultado final) necessário para

qualquer input (entrada de dados) legítima num determinado período de tempo finito.



Escrever o meu primeiro algoritmo

• Um algoritmo serve para resolver um problema específico, geralmente 

uma pequena parte de um problema maior;

• Um algoritmo só funcionará bem se o input for legítimo, ou seja, por

exemplo, não se pode esperar que um algoritmo o ajude a calcular

quantos dias há até ao final do ano se der como input a sua altura;

• Também relacionado com isso está a qualidade do output que o

algoritmo deve devolver. Isto é, o algoritmo tem de devolver o output

que é esperado e válido, com base num determinado input.



Escrever o meu primeiro algoritmo

O que é uma linguagem de programação?

1 Inicialmente publicado no https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language. A publicação do dia 31 de agosto de 2020 apresenta uma definição diferente.

• Uma linguagem de programação é uma língua, o que significa que conterá palavras que

precisam de ser usadas de forma predefinida para produzir os resultados esperados.

“Uma linguagem de programação é uma linguagem formal,

construída e projetada para comunicar instruções a uma máquina,

particularmente um computador. As linguagens de programação

podem ser usadas para criar programas que controlam o

comportamento de uma máquina ou para expressar algoritmos.” 1

https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language


Treinar o meu computador

• Como pretendemos usar algoritmos para executar através da representação do algoritmo

numa determinada linguagem de programação, precisamos saber que tipo de operações

podemos fazer no computador.

• Podemos enviar dados para o computador usando um teclado. Isto é o que normalmente

chamamos de input (entrada de dados). Assim sendo, o computador pode receber dados de

fora, input (podem ser inseridos), pode enviar dados através do exterior, output, e executar

cálculos através de um programa.



• Como estamos a escrever algoritmos que se destinam a ser executados num computador,

teremos linhas que representarão a leitura de dados a partir do teclado (por exemplo), e

outras linhas que representarão a escrita de dados no ecrã ou numa impressora (por

exemplo), enquanto outras linhas apenas realizarão cálculos.

Treinar o meu computador



Um pouco de código

• Este código exibe um programa de amostras escrito na linguagem de programação Java. A primeira

coluna contém números de 1 a 7, e estes números não fazem parte do programa, servem apenas para

nos ajudar a referenciar as linhas no código.

• O programa em si começa com a palavra público (public) e termina com “}”. Pode ver-se que a

abertura da chaveta “{” está presente na primeira linha do programa.



Um pouco de código

• O Java tem várias palavras reservadas, como por exemplo, public (público), static (estático),

void (vazio), int, args e cada linha de instrução termina com um ponto e vírgula “;”.

• A linha 6 abrange duas linhas no texto porque é muito longo para caber na página. O computador

entende que a linha de instrução só termina quando um “;” é encontrado.



Um pouco de código

• Este programa define três variáveis inteiras, nomeadas a, b e soma (sum), como visto na linha 2.

• As linhas 3, 4 e 5 atribuem valores a cada uma destas variáveis.

• A linha 3 atribui o valor 5 à variável a, a linha 4 atribui o valor 2 à variável b, e a linha 5 calcula a soma (sum) de a e

b e armazena o resultado desta soma na sum variável. Não é por acaso, que a variável que armazena o resultado

da soma é nomeada sum, e é considerada uma boa prática de programação para nomear as variáveis de um

programa de forma significativa e concisa.2

2 Pode encontrar mais informações, por exemplo, aqui: https://en.wikipedia.org/wiki/Naming_convention_(programming).

https://en.wikipedia.org/wiki/Naming_convention_(programming)


Um pouco de código

• Sempre que o programa mostrado no Código 1 é corrido, devolve o mesmo output o que não é

muito útil:

• Neste caso, dizemos que o input está bem codificado no programa.



Um pouco de código

• Podemos agora tentar escrever o algoritmo que corresponde ao programa mostrado no Código 1, tendo em

consideração que até agora só sabemos realizar três ações: inputs, outputs e cálculos.

• O algoritmo do Código 1 pode ser escrito como o Algoritmo 1 mostra. Observe que na linha quatro do algoritmo,

a forma como o resultado é apresentado não está especificado. Como este é um algoritmo, é geralmente

deixado nas mãos do programador detalhar o formato e o conteúdo do output, bem como os nomes das

variáveis. Assim, quando o programador entender o processo do algoritmo, o leitor perceberá que o algoritmo

pode ser escrito com um grau considerável de liberdade.



Um pouco de código

• Consideremos agora que queremos escrever um algoritmo para somar quaisquer 2 números

inteiros. Como precisamos de saber quais os números que vão ser resumidos, precisamos de

pedir ao utilizador que nos forneça os valores que quer que sejam processados pelo programa. O

algoritmo pode se apresentar da seguinte forma:



O que é um Algoritmo?

• Um algoritmo é uma sequência de passos que precisam de ser tomadas para resolver um problema,

num espaço de tempo finito. Sabemos também que um algoritmo pode ser expresso de diferentes

maneiras. Contudo, um algoritmo possui, obrigatoriamente, todas as seguintes características:

Inequívoco/

claro

Eficaz

Tem um 
término/

fim

Correto/

certo



O que é um Algoritmo?

Inequívoco/

claro

Isto significa que o algoritmo detalha exatamente o que precisa de ser 

detalhado e evidenciado de modo a resolver o problema em mãos (ou 

seja, de uma forma clara e não ambígua).

EficazIsto significa que o algoritmo é eficaz, isto é, fornece um 

output/uma saída/solução para o problema.



O que é um Algoritmo?

Tem um 
término/

fim

Como indicado anteriormente, o algoritmo deve correr e ter um fim 

num tempo aceitável.

Correto/

certo
Isto significa que o output é o esperado e é aceitável 

considerando o input inserido.



O que é um Algoritmo?

• Também podemos pensar num algoritmo como uma função, no sentido em que o

algoritmo recebe alguns dados (input), processa os dados e devolve um output/resultados

adequados.

Input
Algoritmo 

ou Processo
Output



Variáveis

• Num algoritmo, uma variável consiste numa entidade que serve para representar um valor. Num programa

de computador, uma variável é uma parte da memória do computador que vai ser usada para

armazenar/arquivar um valor.

• Quando os valores que são armazenados são números, dizemos que

temos variáveis numéricas; mas quando as variáveis se apresentam sob

forma de nomes, dizemos que temos variáveis alfanuméricas.

• Quando se espera que a variável armazene números inteiros, diz-se que

temos variáveis numéricas inteiras, e quando se espera que armazene

números reais, dizemos que temos variáveis numéricas reais.



Variáveis

As variáveis devem ter nomes. Lista rápida de regras a ter em consideração, ao atribuir um nome às

variáveis:

• Sempre que possível, utilize nomes significativos para as variáveis. Por exemplo, não chame uma variável

de salary (salário), quando é expectável que descubra o price (preço) do produto. No exemplo do

Código 3, qual a linha que acha ser mais fácil de entender: a com as variáveis a, b e c ou a com as

variáveis weeklyPay (pagamento semanal), hoursWorked (horas de trabalho) e hourlyRate

(preço por hora)? E, no entanto, ambas realizam exatamente a mesma operação.



Variáveis

• Os nomes das variáveis devem começar com uma letra de a a z ou de A a Z. Não faz mal criar nomes

de variáveis como price1 (preço1), price2 (preço2), and price3 (preço3), mas na maior parte

das línguas é proibido nomear variáveis de 1stprice (1ºpreço), 2ndprice (2ºpreço),

3rdprice (3ºpreço), pois estes nomes não começam com uma letra.

• Algumas das línguas permitem iniciar um nome com um carater do sublinhado (underscore) “_”, mas

como estamos a escrever algoritmos, não vamos utilizar o sublinhado como primeiro elemento

escrito do nome de uma variável.



Variáveis

• Carateres utilizados em operações numéricas ou lógicas, como “+”, “-”, “/”, “*”, “&”, “.”,

normalmente não são aceites como elemento do nome de uma variável, independente do seu

posicionamento no nome.

• Se pretender selecionar um estilo para definir os nomes das suas variáveis, faça-o, mas

mantenha a sua escolha para apenas um estilo, ou seja, se decidir utilizar o camelCase, não

deve nomear variáveis utilizando a snake-case.



Variáveis

• As variáveis de utilização especial podem necessitar de nomes especiais. Por exemplo, a variável

nomeada temp ou tmp é normalmente utilizada para armazenar um valor temporário de um

cálculo intermédio. As variáveis denominadas de i e j são comummente utilizadas em loops e

ciclos. Evite utilizar “l” no seu formato em letra minúscula ao nomear variáveis, uma vez que é

facilmente confundível com o número 1 (l vs 1);

• Assuma sempre que os nomes das variáveis são sensíveis à utilização de maiúsculas e

minúsculas, isto é, as variáveis nomeadas de Sum, sum, SUM, sUm e suM representam cinco

variáveis diferentes.



Prevenir problemas

• Experimente agora escrever um algoritmo que divida dois números ao invés de os somar.

Pode tentar escrever a sequência de passos necessários para que tal seja feito?

E que tal assim?

• Pode observar-se que, como estamos agora a dividir dois números, as variáveis já não são 

descritas como números inteiros, mas foram definidas como números reais. 



Prevenir problemas

• Se programássemos este algoritmo, qual seria um possível output? 

• Apesar de o utilizador ter introduzido apenas um dígito como entrada (6 e 2), o programa

parece exibir o resultado como "3.0". Isto resulta de ter definido a variável que irá armazenar o

resultado da divisão (res) como uma variável real (linha 3 do algoritmo), de modo a permitir-

lhe armazenar números reais.



Prevenir problemas

• Vamos dar a este programa outra execução, agora usando diferentes valores para o input.

• Agora, pode ver que quando se insere 0 como o valor do divisor, a linguagem de programação

não sabe como realizar tal divisão, porque a divisão por zero é uma operação impossível com

números reais. Por isso, o programa devolve uma mensagem de erro que diz

"ZeroDivisionError: division by zero” (divisão por zero deu erro).



Prevenir problemas

• O algoritmo, protegido contra um input inválido, poderia ser apresentado como o demonstrado abaixo:

• Pode ver que usamos novas palavras como if then (se então) e else (outra coisa). À medida que

os problemas se complicam, teremos de utilizar uma linguagem mais complicada.



Prevenir problemas

• A linha 3 mostra que, se a variável b for igual a algum valor, então a instrução da linha 3.1 deve ser executada ou

então as instruções nas seguintes linhas, nomeadamente 3.2 e 3.3 devem ser executadas. Também é exibido uma

mensagem final na linha 4, que permite explicar que se a variável b for igual a 0 ou não, a instrução na linha 4 será

sempre executada, porque está localizada fora do âmbito de ação da instrução condicional na linha 3. Então, as

instruções como 3.1, 3.2 e 3. 3 são executados apenas dependendo da condição na instrução 3 ser verificada ou não.



Prevenir problemas

• Instruções da linha 3 com nome específico é chamada de instrução condicional, e instruções then (na linha 3.1) e else

(o bloco de instruções de 3.2 e 3.3) são chamados ramos de condição, ou branches.

• As instruções deste algoritmo estão escritas com um espaçamento diferente no início de cada linha, dependendo que

essa linha esteja sujeita ou não à instrução anterior. Isto chama-se entalhe ou indentation.

• Usámos "" para representar uma mensagem específica que queremos ver exibida no ecrã do output do computador.



Prevenir problemas

• Há algumas mudanças nesta nova versão do algoritmo. Começa com a linha de comentário, sendo

que esta linha começa com o sinal #. Outros sinais são geralmente usados para representar

comentários como, por exemplo, o !, e na maioria das vezes, as linhas de comentário não têm

qualquer número associado.



Prevenir problemas

• Além do mais, nas linhas 1 e 2 usamos a palavra input em vez de ask (pedir). Poderíamos ter

usado a palavra read (ler), ou outra palavra que nos permitisse entender que as linhas 1 e 2

precisam de obter alguns dados do utilizador. Também adicionámos uma mensagem específica

nestas linhas dentro de citações duplas "", e adicionámos o nome da variável após a mensagem.



Prevenir problemas

• Na linha 3 usámos os sinais == em vez da palavra equals (igual), uma vez que isso não prejudica a compreensão da

circunstância. Por vezes, o teste de igualdade pode ser escrito como b = 0, com apenas um sinal de =.

• Na linha 3.2 omitimos a utilização do verbo calculate (calcular) e, em vez disso, procedemos à atribuição da definição

de como o cálculo deve ser feito, escrevendo o que é chamado de Attribution Instruction (instrução de atribuição).

• Finalmente, na linha 3.4 adicionámos um comentário no final, também marcado com um cardinal (#).



Terminando e enfrentando o meu primeiro desafio

• Agora que sabe que há linhas de um algoritmo destinadas a serem executadas num computador, sabe

também que estas podem conter instruções input e output. Por sua vez, os cálculos podem ser

realizados através de uma attribution instruction (instrução de atribuição), e essas linhas podem ser

executadas, ou então executadas de acordo com as conditional instructions (instruções condicionais).

• Isto quer dizer que agora sabemos escrever algoritmos que usam as palavras:

Input, Display, If…then…else, e utilizar o attribution operator (operador de atribuição) que

definimos como o "=".



Terminando e enfrentando o meu primeiro desafio

Atividades

Problema I

• Agora o seu primeiro desafio: escrever um algoritmo que possa ler o número de horas

trabalhadas por uma pessoa e a sua taxa horária, bem como calcular e mostrar o quanto

esta pessoa deverá ser paga pelo seu trabalho.



Mais algoritmos e novas estruturas de dados

Complicando… E algumas estratégias para simplificar!

• Imagine que tem uma lista com as notas dos seus alunos e deseja dar um prémio especial ao aluno que tem a nota mais

alta. Como escreveria tal algoritmo?

• Esta frase já contém uma expressão que não usámos no primeiro capítulo, e esta expressão é "lista". Agora temos uma

lista com as notas. Mas quantos itens existem nesta lista? Como abordamos "listas" num algoritmo?

• Há um truque: problemas mais complexos não só exigem o uso de palavras adicionais no algoritmo, como também

exigem o uso de variáveis mais complicadas.

• Para resolver problemas complicados, temos muitas estratégias diferentes. Vamos discutir duas delas aqui. As duas

estratégias apresentadas são as mais utilizadas quando nos deparamos com algoritmos.



Mais algoritmos e novas estruturas de dados

Número de Aluno Nome do Aluno Avaliação

2222 Maria 8

4444 Pedro 6

• Nesta tabela podemos ver três colunas, a primeira contendo o número do aluno, a segunda o nome do

aluno e a terceira a nota atribuída.

• Também temos três linhas, apesar de ter apenas dois alunos. A primeira linha contém o cabeçalho da

tabela, a segunda contém os dados para o primeiro aluno, e a terceira contém os dados para o

segundo aluno. Se tivéssemos uma lista de 100 alunos, teríamos uma tabela com 101 linhas. Como tal,

podemos omitir a primeira linha, uma vez que já sabemos que esta linha não contém dados variáveis.



Mais algoritmos e novas estruturas de dados

• Temos dois estudantes, então podemos deduzir as seguintes variáveis: numberStudent1

(número do aluno 1), numberStudent2 (número do aluno 2), nameStudent1 (nome do

aluno 1), nameStudent2 (nome do aluno 2), gradeStudent1 (avaliação do aluno 1), e

gradeStudent2 (avaliação do aluno 2).

Número de Aluno Nome do Aluno Avaliação

2222 Maria 8

4444 Pedro 6



Mais algoritmos e novas estruturas de dados

• Este algoritmo apresenta uma proposta de um algoritmo que resolve este problema:

• Este algoritmo começa por pedir que introduza (input) os

dados para os dois alunos (linhas 1 a 6), e na linha 7,

começa a anunciar o resultado, embora na linha 7 o

algoritmo ainda não saiba qual o aluno com a nota mais

alta.

• Vimos anteriormente que um algoritmo dá um output

esperado como resposta a um input legítimo, e foi isso que

fizemos aqui. Analisámos o que seria um exemplo de um

input, e decidimos qual seria o output esperado, mesmo

antes de começarmos a desenhar o algoritmo em si.



Mais algoritmos e novas estruturas de dados

• Tínhamos um problema de alguma forma complexo, que não sabíamos como resolver. Por isso,

aplicámos uma estratégia muito comum, que era considerada simplificada. Neste caso, limitámos o

número de entradas possíveis para tentar perceber como é que isto poderia ser resolvido.

• Apesar de termos adquirido alguma visão sobre o problema, na verdade, o algoritmo que

escrevemos é inútil para o problema que definimos - selecionar o aluno com a nota mais alta de

uma lista de alunos. Como tal, é hora de passar para a próxima estratégia de resolução de

problemas complexos.



Mais algoritmos e novas estruturas de dados

Número de Aluno Nome do Aluno Avaliação

2222 Maria 8

4444 Pedro 6

• Podemos ver na Tabela 1 que não temos uma lista de notas, temos três listas. Assim sendo, poderíamos

simplificar o problema concentrando-nos na única lista que precisamos de processar - a lista das

avaliações.

• Vamos reformular o algoritmo e apresentar uma solução que, embora não apresenta o output desejado,

é mais simples.



Mais algoritmos e novas estruturas de dados

• Este algoritmo cobre agora todos os cenários possíveis para os valores das notas dos alunos. Mas este

algoritmo ainda não é elegante, nem eficaz, uma vez que apenas se dirige a dois alunos, podemos

verificar diversas linhas de instruções que parecem repetidas (linhas 1 e 2, 4, 4,1 e 5, 5,1, etc.).



Mais algoritmos e novas estruturas de dados

• Podemos tentar fazer um exercício aqui que sublinha a falta de eficácia deste algoritmo, tentando eliminar a

simplificação que tínhamos feito no nosso problema de averiguação do aluno com a avaliação mais elevada.

• Para dois alunos temos 3 cenários possíveis: nota do aluno 1 superior à nota do aluno 2, nota do aluno 2

superior à nota do aluno 1, e avaliações iguais.

• E se tivéssemos três alunos? Estaríamos perante um dos seguintes cenários:

Avaliação do aluno 1 é a mais elevada

Avaliação do aluno 2 é a mais elevada

Avaliação do aluno 3 é a mais elevada

Avaliação do aluno 1 e 2 são iguais e superiores à avaliação do aluno 3

Avaliação do aluno 1 e 3 são iguais e superiores à avaliação do aluno 2

Avaliação do aluno 2 e 3 são iguais e superiores à avaliação do aluno 1

Avaliação do aluno 1, 2 e 3 são iguais



Conheça a Matriz – uma breve apresentação

• Uma matriz consiste numa construção matemática que detém uma coleção de valores, valores esses

acessíveis através de um índice. Exemplo:

• Esta matriz, denominada de M, e todos os seus elementos, são referenciados por um duplo índice i,j

que especifica a linha e coluna onde podem ser posicionados. Se dissermos que todos os elementos

desta matriz são zeros, exceto os elementos na diagonal principal (o caso em que i=j) temos:



Conheça a Matriz – uma breve apresentação

• As matrizes têm dimensões, por exemplo, a matriz M tem 3 linhas e 3 colunas, por isso dizemos que

esta é uma matriz quadrada com dimensão 3 (e, portanto, tem 3x3 elementos).

• Podemos definir matrizes que são bidimensionais, como a matriz M (tem linhas e colunas), ou podemos

definir matrizes que têm apenas uma dimensão, como por exemplo, a matriz N. A matriz N é também

considerada um vetor (neste caso temos uma matriz de coluna), e as suas dimensões são 3x1 (3 linhas,

1 coluna), sendo um caso particular de uma matriz retangular.

• Com algoritmos, é mais comum utilizar o termo Array ao invés de Matriz.



Sweeping a vector –instruções que o colocam num loop

• Voltemos ao problema de encontrar a nota mais alta da nossa lista de alunos. Como precisamos de definir

a dimensão da matriz de notas, precisamos de contar quantos alunos temos na nossa lista. Digamos que

temos 100 alunos. Como imagina, faz pouco sentido fazer um algoritmo que vai contar aluno um a um.

• Antes de abordarmos e analisarmos as linhas 2 a 101, precisamos de analisar a linha 1. A linha 1 diz que a

matriz chamada G terá 100 valores. Portanto, teremos G(1), G(2), ... e, finalmente, G(99) e G(100).

Cada uma destas variáveis terá um valor e será referenciada pelo nome G (G de Grade, nota ou avaliação

em inglês). Normalmente, os nomes dos arrays são definidos como letras maiúsculas.



Sweeping a vector –instruções que o colocam num loop

• É evidente que precisamos de uma nova instrução para lidar com as 100 linhas que são semelhantes. A boa notícia

é que esta instrução existe, e chama-se instrução em loop, também conhecida como for..loop, ou como

for..next instrução.

• Há muitas maneiras que poderíamos ter escrito o for..loop. No exemplo seguinte decidimos não usar a palavra

loop para fechar o for..loop, uma vez que a numeração e o entalhe das instruções no algoritmo deixam claro que

o corpo do loop é composto pelas instruções 2.1 e 2.2. Neste contexto, diz-se que i é a variável loop, ou o contador de

loop. Para este loop, o número total de interações é de 100 (limite superior – limite inferior + 1).



Sweeping a vector –instruções que o colocam num loop

• Ao invés de utilizar uma formula para for..loop como a usada na linha 2, poderíamos ter

utilizado uma sintaxe semelhante à de Python, como por exemplo:

for i in range(1,100)

• Ou uma sintaxe semelhante a C:

for (i=1,i<100,i++)

• Esta última é considerada mais enigmática, contudo dar-nos-á o mesmo resultado.



Sweeping a vector –instruções que o colocam num loop

• Quando escrevemos para for i=1 to 100 (linha

2), entendemos facilmente que a variável i vai

começar em 1 e tomará todos os valores de 1 a 100,

adicionando 1 a i cada vez que se der um loop. As

instruções no corpo do ciclo (linhas 2.1 e 2.2) serão

executadas 100 vezes, também conhecidas como o

número de repetições no loop.

• Agora podemos completar o algoritmo executando, o

que é designado de sweeping the array, ou varrer a array,

para encontrar a avaliação mais alta.



Sweeping a vector –instruções que o colocam num loop

• Fizemos uma série de mudanças simples no algoritmo: todas as palavras de instrução estão agora

escritas em minúsculas, uma vez que desta forma, somos capazes de simplificar a escrita; na linha

5.1, omitimos a expressão then, sem prejudicar a legibilidade do algoritmo.

• Tire um momento para analisar o algoritmo. Vai verificar que a linha 5.1.1. só será executada se o

valor de G(i) for maior do que o valor máximo encontrado no i-1 da array.



Sweeping a vector –instruções que o colocam num loop

• A linha 4 introduz o que normalmente chamamos de uma variável limite (limit) ou de bandeira

(flag), uma vez que a variável max irá armazenar o valor mais elevado encontrado na array.

Começamos por atribuir a esta variável um valor que sabemos que não será encontrado na matriz,

nós escolhemos o -1. Poderíamos tê-lo feito de outra forma, como mostrado abaixo:

• Decidimos que o primeiro aluno tinha a nota mais alta e, ao fazê-lo, podemos ignorar a verificação do

primeiro elemento da array, e na linha 5 podemos ver que começamos no segundo elemento da array.



Sweeping a vector – instruções que o colocam num loop

• Tendo em consideração o Algoritmo 10, vamos divertir-nos um pouco… O que mudaria no algoritmo se:

1. Quiser mostrar a posição na qual a nota mais alta foi encontrada, bem como o seu valor (deve pensar que

estamos a pedir algo novo, por isso precisamos de uma nova variável);

2. Depois de encontrar a avaliação mais elevada da matriz, contabilize quantos alunos tiveram esta nota;

3. Ao mesmo tempo que identifica a avaliação mais alta, procure encontrar também a nota mais baixa;

4. Calcule a média de notas a partir da lista;

5. Contabilize quantos alunos tiveram nota superior a 8 valores;

6. Se zero representar todos os estudantes que, por alguma razão, não tenham sido avaliados, determine

quantos estudantes na amostra não foram avaliados.

Atividades

Problema I



Classificação de um vetor 

• Existem muitos algoritmos de triagem ou de seleção, que utilizam

diferentes estratégias. Uma vez que estamos a trabalhar com matrizes,

apresentaremos aqui o algoritmo Bubble Sort.

• Este algoritmo varre a matriz e apanha a "maior bolha", trazendo-a para o

topo. Após a primeiro varrimento, o maior elemento é trazido para o

topo, sendo necessário realizar diversos varrimentos na matriz para

completar a triagem. No primeiro varrimento ou verificação, o Bubble

Sort coloca o maior valor no topo, no segundo varrimento, coloca o

segundo maior valor, na segunda posição, e assim consecutivamente.

Para uma matriz com elementos n, precisa realizar varrimentos n-1,

porque no último varrimento, coloca não um, mas dois elementos.



Classificação de um vetor 

• Neste algoritmo só vamos classificar o conjunto de notas da avaliação.

• Tentemos varrer a matriz da seguinte forma: podemos comparar o elemento na primeira posição com o

elemento da segunda posição. Se o elemento na segunda posição for maior que o elemento na primeira

posição, trocamo-los. E podemos continuar a comparar o elemento na segunda com o elemento na

terceira posição, e novamente, trocá-los se o elemento na terceira posição for maior do que o elemento

na segunda. Isto faz com que o valor mais elevado seja levado até à última posição da matriz.

• Mas queremos que o maior elemento esteja na primeira posição! Não se preocupe, invertemos isto, e

fazemos a troca apenas se o elemento na posição j for menor (não maior) do que o elemento na

posição j+1. O algoritmo seguinte mostra como isto pode ser escrito.



Classificação de um vetor 

• Implementámos o Bubble Sort em quatro linhas (linha 4,

4.1, 4.1.1, 4.1.1.1). Este é o menor número de linhas que se

pode escrever para implementar um algoritmo de triagem.

• Também pode verificar que o loop em i é executado

numberOfStudents-1 vezes, ou seja, 99 vezes (linha

4). Isto porque numa matriz de 100 elementos, só

precisamos de varrê-lo 99 vezes.

• Como as linhas 4.1, 4.1.1 e 4.1.1.1 fazem parte do corpo o

loop i, pode ver que estas linhas vão funcionar 99 vezes

(no máximo). Como uma das linhas é um loop, esse loop vai

correr 99 x 100 vezes no máximo; mas na realidade, este

valor será menor, uma vez que o limite superior do laço j

nem sempre é 99, mas sim 100-i.



Classificação de um vetor 

• Assim, a linha 4.1.1 será executada 99 vezes quando i=1,

98 vezes quando i=2, 97 vezes quando i=3, e assim

sucessivamente. Porque é que isto é importante? Porque

uma das métricas da eficiência dos algoritmos de triagem

consiste no número de vezes que a linha de comparação é

executada.

• Outro ponto a consiste na instrução swap (troca) que

usámos na linha 4.1.1.1. Instruímos o algoritmo a swap

G(j) por swap G(j+1).



Classificação de um vetor 

• Na realidade, existem linguagens de programação onde se pode usar o comando swap. Mas, na grande

maioria dos casos, terá de realizar a operação de troca fazendo, por exemplo, isto:

• As três instruções de atribuição em 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.3 utilizam uma variável temporária denominada temp

para armazenar o primeiro valor, depois sobrepor o primeiro valor com o segundo valor e, finalmente, atribuir o

segundo elemento da matriz com o valor que estava anteriormente na primeira posição.



Classificação de um vetor 

Atividades

Problema II

• Gostaríamos de convidá-lo a escrever o algoritmo que apresenta toda a informação – número do

aluno, nome do aluno, avaliação/nota, classificado por avaliação/nota.

• Spoiler Alert: se utilizar a instrução de troca, só precisa de adicionar duas linhas ao laço interno

Bubble Sort.



Ainda dentro do loop

• Anteriormente vimos o for..loop, mas há pelo menos duas outras maneiras que temos de considerar

ao criar um loop. Veja o seguinte exemplo, no qual apresentamos um possível algoritmo que escreva

todos os números de 1 a 10.

• Usámos algumas instruções, e o conceito de counter variable. Uma counter variable consiste numa variável que

conta, geralmente, de 1 até outro número, mas podemos usar contadores que diminuem o seu valor.

• O for..loop é extremamente útil e simples de usar quando sabe com antecedência quantas repetições o corpo

do ciclo terá de executar.



Uma vez mais, o loop

• Na verdade, o loop for pode ser descrito de outras maneiras. Veja o seguinte exemplo, em que usamos uma nova

instrução, muitas vezes chamada de instrução de salto (linhas 2.1 e 5):

• Depois de definir o counter para o valor do lowerLimit (linha 1.3), a linha seguinte (linha 2) verifica se o counter tem

um valor maior do que o upperLimit. Na primeira vez que passarmos na linha 2, se os valores para os limites inferiores

e superiores tiverem sido definidos corretamente, o problema anteriormente não se vai verificar, e consequentemente, o

algoritmo corre as linhas 3, 4 e 5. O corpo do loop é composto por estas linhas (3, 4 e 5).



Uma vez mais, o loop

• Se o contador da condição counter > upperLimit (também chamado de condição de saída do loop) for

verdadeiro, o algoritmo quebra o ciclo e segue para a linha 6.

• Quando o algoritmo sai do loop, o valor da variável loop é, geralmente, o limite superior definido mais 1.



O while…loop

• Se não souber com antecedência quantas repetições precisa de fazer num grupo de instruções (o corpo

do loop), então não pode usar for..loop. Mas não se preocupe, há outras soluções para este tipo de

problema. Apresentamos o while..loop.

• Há muitos exemplos que não podem ser processados com um for..loop, pelo facto de que não se

sabe quantas repetições vamos precisar de considerar. Este é o momento de usar o while..loop.



O while…loop

• Podemos ver que há um loop entre a linha 2 e a linha 3.3. A linha 3 afirma que, se o valor introduzido for

diferente de 0, então as linhas 3.1, 3.2 e 3.3 precisam de ser executadas. A linha 3.1 é uma acumulação

de val nasum, e a linha 3.2 é um aumento do counter. A linha 3.3 fecha o loop e envia o controlo do

algoritmo para a linha 2. E, finalmente, podemos ver que neste ciclo há uma condição testada no início

do loop (linha 3).



O while…loop

• Aqui, o loop é mais claro, pois podemos ver que as linhas 2.1, 2.2

e 2.3 compõem o corpo do loop. A linha 2.4 termina o

while..loop e devolve o controlo do algoritmo à linha 2.1.

• Precisamos de testar o valor para o caso da linha 2 apresentar um

zero. Partindo da linha 1.5, precisamos de definir um valor diferente

de zero para permitir que o algoritmo execute esta linha pelo menos

uma vez. A linha 1.5 define este valor como sendo -1 (valor falso,

porque a primeira vez que o valor em val é realmente usado está

na linha 2.2, depois de val ser lido na linha 2.1). No entanto, ainda

precisamos da linha 2.3 para garantir que não contamos o 0 final

como um valor válido, porque precisamos do counter variável para

manter um valor válido, pois precisamos usá-lo na linha 4.



O loop da repetição

• Podemos pensar no problema do cálculo da média de uma lista de valores de uma forma diferente.

Reescrevamos isto, considerando que queremos que o programa leia até que o utilizador introduza o

valor 0, como um sinal de que não tem mais valores para introduzir. Para tal, temos de repetir a

leitura dos valores até que o utilizador dê entrada a um 0.



O loop da repetição

• O loop é agora feito entre as linhas 2 e 5.1, e, mais importante, a verificação da condição (o

utilizador quer sair do ciclo de entrada do loop e introduziu 0) é feita depois de todo o corpo do loop

ter sido executado. Esta é uma situação típica num repeat..until, e o algoritmo pode agora ser

escrito da seguinte forma:



Observações finais relativamente aos loops

• Muitas vezes as tarefas para executar em computadores compreendem fazer as mesmas

operações de uma forma repetitiva numa lista de valores. Estas repetições são a indicação perfeita

de que precisamos usar um ciclo ou loop.

• Como a palavra sugere, um loop consiste num conjunto de instruções que se repetem várias vezes.

Sem surpresas, a implementação de loops em diferentes línguas está sujeita a variações, a

diferentes instruções com diferentes sintaxes. Mas há características que são comuns à maioria

das implementações, e é isso que queremos resumir agora.



Observações finais relativamente aos loops

Existem geralmente três formas de implementar loops: o for..next, o while..loop e o

repeat..until. Por favor, note que algumas línguas não implementam a repeat..until.

O for..next é usado principalmente em situações em que sabemos com algum grau de certeza

quantas repetições precisaremos de realizar (como por exemplo, o número de varrimentos que

precisamos fazer na matriz que estamos a classificar).

No sentido oposto, o while..loop e o repeat..until loops serão usados quando não sabemos

quantas repetições precisamos de fazer para uma determinada tarefa.



Observações finais relativamente aos loops

A principal diferença do while..loop e do repeat..until consiste no facto do while..loop

testar a condição do loop no início do loop (apesar desta condição ser verdadeira, siga as instruções

dadas) e o repeat..until testa a condição do loop no final do loop (repita estas instruções até que

esta condição seja verificada).

Ao entrar num for..next, se o valor inicial do loop se encontrar fora do âmbito do loop, então este

loop não será executado de todo.

Combinando as duas observações anteriores, concluímos que o repeat..until consiste no único

loop que é executado pelo menos uma vez.



Observações finais relativamente aos loops

Embora tenhamos dito anteriormente que um algoritmo tem de ser finito, é possível construir um loop

infinito, e na verdade, fazemos loops infinitos regularmente. Por exemplo, quando um software do

servidor executa, fica num loop infinito a aguardar a entrada de dados.

Como mencionado antes, no for..next loop, é geralmente considerado deselegante modificar a

variável loop.

Não há problema em ter loops aninhados, isto é, loops dentro de loops. Usamos loops aninhados no

algoritmo Bubble Sort.

Se precisar de sair de um loop antes de testar a sua condição de saída, pode normalmente utilizar as instruções

de break (rutura). Esta instrução sai do circuito e envia o controlo da execução do algoritmo (ou programa) para

a instrução que é imediatamente após o loop.



Mais estruturas de dados e rotinas

• Uma lista é composta por elementos ou nódulos.

• As listas são estruturas de dados comuns e muito úteis para

resolver diversos problemas.

• Quando temos uma nova estrutura de dados, temos de pensar

no tipo de operações que podemos realizar com uma lista.

• Geralmente, nas listas em programação, podemos adicionar itens ao final da lista, e remover itens de

qualquer lugar da lista.

• Antes de aprofundarmos a inserção e remoção de dados em listas, vamos conhecer dois tipos especiais

de listas, as queue (filas) e as stack (pilhas).



As quele (filas)

• Uma queue (fila) consiste num tipo especial de lista, na qual o primeiro elemento a ser adicionado

é o primeiro elemento a sair. A esta ação designamos de empurrar (push) um elemento para a

queue e para tirar (pop) um elemento da queue, e está implícito que o elemento a ser empurrado

permanecerá no final da fila, e o elemento a ser tirado será o primeiro elemento na fila.



As quele (filas)

• Assim sendo, uma queue permite efetuar as seguintes operações:

1. Adicionar / enqueue um novo nódulo à queue,

2. Remover / dequeue um nódulo da queue.

• Há outras operações que podemos realizar com base nas
queues, nomeadamente:

1. Qual o elemento na head (cabeça) da queue?

2. Qual o elemento na tail (cauda) da queue?



As quele (filas)

• Os termos head e tail são utilizados para representar o início e o fim da queue.

• O método nextNode permitir-nos-á começar na head da queue e visitar todos os nódulos
até que a tail da queue seja alcançada. Como tal, vamos definir operações adicionais para a
queue, da seguinte forma:

1. nextNode, que vai percorrer a queue na direção da tail, e

2. previousNode, que vai percorrer a queue no sentido da head.

• Agora vamos experimentar escrever alguns algoritmos que utilizam queues.



As quele (filas)

• Podemos tentar escrever os seguintes algoritmos:

A. Verifique se um elemento se encontra na queue, sendo que se não estiver, adicione um novo nódulo;

B. Remova todos os nódulos da quele;

C. Para tornar a escrita destes algoritmos mais tateável, vamos considerar que a queue que queremos

processar é uma playlist que vamos preencher com as nossas músicas favoritas.

• Como podemos adicionar uma nova música à queue?

1. Considerar a possibilidade da queue estar vazia. Se estiver, criamos um novo nódulo na queue e definimos que

a head e a tail da queue são as mesmas, e ambos apontam para o novo nódulo que acabámos de adicionar. Se

não estiver, precisamos de começar pela head e seguir em direção à tail, visitando cada nódulo intermédio.

2. Se o nódulo que visitamos for a música que vamos adicionar, basta sair do algoritmo e adicionamos uma flag

(bandeira/marcação) que indica que a música não foi adicionada. Se chegarmos à tail e não encontrarmos

correspondência, podemos criar um novo nódulo com o novo título da música, e definir que a tail da queue

agora é o novo nódulo.



               
               

           
      

             
          

               

    

• Esta figura mostra um exemplo de uma queue com três músicas, com ponteiros a identificar a Head e a Tail, bem como 

o nextNode (há apenas dois, o último nódulo nextNode aponta para null (nulo), o que significa que não aponta 

para nada, uma vez que não há nada para dar continuidade à queue). 

• A figura também mostra um ponteiro chamado Current. Este ponteiro permite-nos aceder ao nódulo que tem a

música "Chico Fininho" do Rui Veloso. Também pode notar que desenhámos uma âncora nos ponteiros Head e Tail.

Sublinhamos este facto uma vez que tanto o ponteiro Head como Tail são mais ou menos fixos; ou seja, assim como

as âncoras podem ser lançadas ou içadas, e, portanto, movidas, os ponteiros Head e Tail também podem ser

movidos. Contudo, estes ponteiros são geralmente estáticos.

As quele (filas)



               
               

           
      

             
          

               

    

As quele (filas)

• Precisamos de começar a trabalhar na queue, ao começarmos a inserir umas âncoras, ou seja, seja pela

Head ou pela Tail. Se começarmos na Head, não há lugar para onde possamos ir, porque não há

ponteiros que nos permitam alcançar qualquer outro nó a partir daí. Mas se começarmos no Head,

podemos progredir até o final da fila seguindo o próximo ponteiro nextNode de cada nódulo.



As quele (filas)

Usaremos o novo carater → que nos permitirá ler Head→ como "Cabeça aponta para", e sugerir uma maneira de

representar isto da seguinte forma:

a) Apesar de Head ser um ponteiro, Head→ é um nódulo. Como observável na Figura Figura 3, Head→ é o nódulo

“A minha casinha”. Da mesma forma, Head→ nextNode→ consiste no nódulo “Chico Fininho”, que é o mesmo do que o

Current→;

Quando escrevemos visitedNode = Tail→, queremos identificar visitedNode como a canção “Rosa Branca”;

b) Quando escrevemos Current→ = Current→ nextNode→ dizemos que o ponteiro Current agora aponta para o

nódulo “Rosa Branca”. Então, se escrevermos Current→ = Head→ , podemos dizer que o ponteiro Current aponta

para o nódulo “A minha casinha”.

               
               

           
      

             
          

               

    



As quele (filas)



As quele (filas)

• Por uma questão de limpeza, escrevamos novamente este algoritmo, mas sem os comentários, uma

vez que podem ser alvo de distração (também omitimos a linha 4). Lembre-se que a música que

precisamos adicionar é introduzida no algoritmo como newSong.

• O primeiro comentário está relacionado com as

linhas 1.1, 1.2 e 5 e 6. Podemos ver que,

independentemente, da fila estar vazia ou não,

estas duas instruções precisam de ser executadas.



As quele (filas)

• Assim sendo, já podemos colocá-los no início do algoritmo. Podemos observar que, ao adicionar

uma canção à lista de reprodução, a única coisa que realmente precisa de mudar são os ponteiros

para a cauda, e o próximo ponto do nextNode no antigo ponteiro tail. Eventualmente, se a queue

estiver vazia, também precisamos de mudar o ponteiro para a head da queue.



As quele (filas)

• Também podemos observar o loop que nos permite verificar se a música já está na lista de

reprodução ou não. Este ciclo compreende as linhas 3, 3.1, 3.1.1 e 3.2. Há duas maneiras de sair

deste while..loop. A primeira realiza-se quando a música que precisamos de adicionar já está na

lista de reprodução (linha 3.1), e a segunda quando chegamos à tail, ou seja, quando passamos a tail

e estamos agora a tentar comparar a nossa nova canção com o Tail→ nextNode→, que não

aponta para nada.

• Na parte final do algoritmo, precisamos de reorganizar os ponteiros uma vez que acabámos de

adicionar um novo nódulo, e a queue cresceu. A linha 7 corrige o ponteiro que anteriormente

apontava para null e a linha 8 corrige o ponteiro Tail, passando a apontar para o nódulo

recentemente criado.



As quele (filas)

• Na parte final do algoritmo, precisamos de reorganizar os ponteiros uma vez que acabámos de adicionar

um novo nódulo, e a queue cresceu. A linha 7 corrige o ponteiro que anteriormente apontava para null e

a linha 8 corrige o ponteiro Tail, passando a apontar para o nódulo recentemente criado.

• Ao analisar o algoritmo, vai aperceber-se que usámos duas novas palavras na sua escrita: create (criar) e

return (devolver). A instrução de create foi utilizada para representar a criação de um novo nódulo na

estrutura de dados. A instrução de return foi utilizada como uma maneira de terminar o algoritmo, com

recurso à atribuição de um valor de saída (exit code), podendo ser aplicado mais tarde no algoritmo

principal para avaliar se a inserção da música foi bem-sucedida, ou não.



 

 

 

 

• A Figura 4 apresenta

uma esquemática dos

quatro diferentes

passos necessários a

serem tomados ao

adicionar a música

“Dunas” dos GNR.

Nesta figura foram

demonstradas as

posições tomadas pelos

ponteiros Head, Tail

e Current nos passos

2, 4, 6 e 7 do algoritmo.



A pilha

• Podemos utilizar uma outra estrutura que se comporte de forma semelhante à de uma queue, com a 

diferença de que, enquanto numa queue o primeiro elemento a ser adicionado é o primeiro elemento a 

ser removido (First In, First Out – FIFO), nesta nova estrutura de dados, é o último elemento adicionado 

é o primeiro elemento a ser removido (Last In First Out – LIFO). Designamos a essa estrutura de dados 

de pilha, por exemplo, uma pilha de livros.



A pilha

• Esta figura apresenta uma reprodução gráfica dos quatro livros. Podemos ver que há apenas um ponteiro,

designado de Top, apontando para o elemento presente no topo da pilha. O ponteiro previousNode

presente no elemento na base da pilha, o livro "Ambient Assisted Living", aponta para null, um sinal que

identifica o término da pilha (isto é, identifica o último livro da pilha).

• Do mesmo modo que uma queue, a pilha também permite definir um conjunto concreto de operações, como se

pode verificar em seguida:

1. Adicionar / push um novo nódulo a uma pilha,

2. Remover / pop um nódulo de uma pilha.



A pilha

• Numa pilha, só podemos interagir com os elementos no seu topo, uma vez que será aqui que se encontram os

novos nódulos adicionados e os nódulos previamente existentes que podem ser removidos. Como tal, temos

apenas uma operação relativa à recuperação dos elementos, evidenciada da seguinte forma:

1. Qual o elemento que se encontra no top (topo) de uma pilha?

• Um dos maiores desafios na escrita de um algoritmo que opera uma pilha consiste na verificação da existência

de um determinado livro na pilha. O algoritmo abaixo apresenta uma eventual solução para este problema.



Fluxogramas

• Um fluxograma consiste numa representação visual de um

algoritmo. Assim como definimos um conjunto de palavras ou

instruções que podemos usar num algoritmo, também temos um

conjunto de símbolos que usamos para construir um fluxograma.

• Os fluxogramas são geralmente utilizados para dar destaque ao fluxo

de algoritmos de instrução para instrução. Não são, contudo,

utilizados para representar algoritmos completos, mas sim para

observar uma determinada secção de um algoritmo.

• Os algoritmos desenvolvidos neste documento não são extensos,

logo, podemos desenhar um fluxograma para todo o algoritmo.



• Esta figura apresenta um exemplo de um fluxograma.

Existem diversos elementos num fluxograma. Os

elementos start (iniciar) e end (terminar) estão

envolvidos elipticamente. Esta forma é utilizada com um

único propósito: identificar o início e o fim (ou os

diversos “fins” de ramos distintos) do algoritmo.

• O input e output de dados é apresentada em rhomboid

ou romboide (um tipo de paralelograma), como visto

nas instruções read “grade”, G(i) e display max.

• Um retângulo (outro paralelograma) é utilizado para

identificar instruções como a max=-1, por exemplo.

Fluxogramas



Fluxogramas

• Uma rhombus ou romboide é utilizada em instruções

condicionais, como a G(i)>max?, sendo que esta rhombus

tem duas linhas de saída: uma para ser utilizada na resposta

yes (sim) e outra para no (não).

• Os loops da figura 7 são apresentados por hexágonos (for

i=1..100) e um pequeno círculo. O círculo representa o fim

do loop, enquanto o hexágono exibe instruções complexas,

como loops, procedimentos, requerimentos de funções

externas, entre outros.



Fluxogramas

• Finalmente, o último elemento de um fluxograma consiste

nas linhas orientadas que conectam todos os elementos. O

principal objetivo de um fluxograma consiste na

representação visual de um pedaço de um algoritmo (ou

código) que permite identificar a continuidade de um fluxo

de execução desse mesmo código.

• Por exemplo, uma breve análise deste fluxograma permite-

nos identificar rapidamente as características do algoritmo:

este algoritmo tem dois loops e uma instrução condicional

(entre outras tipologias de instrução).



Unidade 4
Pensamento computacional e 

codificação em negócios


