
Unidade 5
Linguagem de programação básica



• Proporcionar uma perspetiva introdutória sobre a programação de Python.

Objetivos: 



O que é Programação?

• A programação consiste no simples ato de introdução de instruções para que o computador

as execute. Estas instruções podem alterar alguns valores, modificar textos, procurar

informações em ficheiros ou comunicar com outros computadores através da Internet.



• Aqui estão instruções de programação, designadas de source code (código fonte), para um

programa simples escrito na linguagem de programação Python.

• Começando pelo topo, o software Python executa cada linha de código (algumas linhas são

executadas apenas se uma determinada condição for verdadeira ou então se o Python

executar alguma outra linha) até chegar ao fundo.

O que é Programação?



O que é Programação?

Consegue supor o que o código apresentado faz ao lê-lo:

1. O ficheiro SecretPasswordFile.txt é aberto (1), e a palavra-passe
secreta contida nesse ficheiro é lida (2).

2. É solicitado ao utilizador que insira uma palavra-passe (com
recurso ao teclado) (3).

3. Estas duas palavras-passe são comparadas (4), e se coincidirem, o
programa apresenta a mensagem Access Granted (Acesso
Concedido) no ecrã (5).

4. O programa verifica se a senha 12345 é segura/viável (6) e insinua
que esta poderá não ser a melhor senha a definir (7).

5. Se as palavras-passe não forem as mesmas, o programa apresenta
a mensagem Access Denied (Acesso Negado) no ecrã (8).



O que é a Programação Pyton?

• Python faz referência à linguagem de programação Python (com regras de sintaxe para escrever o

que é considerado um código Python válido) e o software de interpretação Python que lê o código

fonte (escrito em linguagem Python) e executa as suas instruções.

• O intérprete Python é gratuito para descarregar a partir de http://python.org/, e existem versões

para Linux, OS X e Windows.

http://python.org/


• A programação consiste numa atividade criativa, assemelhando-se à construção de um castelo a

partir de peças de LEGO. Começa com uma ideia básica de como visiona o seu castelo e uma

análise de quais os blocos disponíveis. Depois começa a construir. Assim que acabar de construir

o seu programa, pode aumentar o código, tal como faria com o seu castelo.

O que é a Programação Pyton?



Descarregar e instalar o Python

• Pode fazer download do Python para Windows, OS X e Ubuntu gratuitamente a partir de

http://python.org/downloads/. Se descarregar a versão mais recente existente na página acima

indicada, todos os programas presentes nesta unidade deverão correr e funcionar corretamente.

• Na versão do Windows 7 ou mais recente, selecione o ícone Iniciar ( ) no canto inferior esquerdo

do seu ecrã, introduza o IDLE na caixa de pesquisa e selecione IDLE (Python GUI).

• No Windows XP, clique no botão Iniciar ( ) e, em seguida, selecione Programs4 Python 3.44IDLE

(Python GUI).

http://python.org/downloads/


A Concha Interativa

• Independentemente do sistema operativo que esteja a correr, a janela IDLE que aparece pela primeira vez

deve estar quase sempre em branco, exceto para textos que se parecem com isto:

• Esta janela designa-se de concha interativa (interactive shell). Uma concha consiste num programa que

permite digitar instruções ao computador, tal como o Terminal ou o Pedido de Comando no OS X e

Windows (Command Prompt), respetivamente. A concha interativa da Python permite inserir instruções de

modo a que o software intérprete de Python as corra. O computador lê as instruções introduzidas e

executa-as imediatamente.



A Concha Interativa

• Por exemplo, introduza o seguinte na concha interativa ao lado do >>> prompt:

• Depois de escrever a linha anterior e pressionar enter, a concha interativa deverá 
exibir a seguinte resposta:



Inserindo expressões na concha interativa

• Como anteriormente mencionado, a janela com o >>> prompt consiste numa concha interativa.

• Insira 2 + 2 no prompt para que o Python realize simples cálculos de matemática.

• Em Python, 2 + 2 é considerado uma expressão. Este tipo de instrução é considerado do mais básico que

existe na linguagem Python.

• As expressões consistem em valores (como 2) e operadores (como +), e podem sempre avaliar (isto é, reduzir)

até um único valor. Isso significa que podemos usar expressões no código Python que também pode ser um

valor.



Inserindo expressões na concha interativa

• No exemplo anterior, 2 + 2 é avaliado para um único valor, 4. Um único valor sem operadores também é 

considerado uma expressão, embora avalie apenas para si mesmo, como mostrado aqui:

• Há muitas outras operações que se podem realizar em expressões Python, por exemplo:



Inserindo expressões na concha interativa

• A ordem de operações (também designada de precedência) dos operadores de matemática Python é

semelhante à da matemática comum. O operador ** é avaliado em primeiro lugar; os operadores *,

//e % são avaliados de seguida, da esquerda para a direita; e os operadores + e - são avaliados por

último (também da esquerda para a direita). Pode utilizar parênteses para anular a precedência

habitual, se for necessário. Insira as seguintes expressões na concha interativa:



Inserindo expressões na concha interativa

• Em cada caso terá de inserir a expressão desejada, como programador, ficando o programa

Python incumbido de realizar a tarefa mais difícil: analisar e avaliar de modo a responder um

único valor. Python continuará a avaliar partes da expressão até que se torne num valor único,

como descrito abaixo:



Inserindo expressões na concha interativa

• Se escrever uma instrução mal de Python, o programa não será capaz de a reconhecer e

apresentará uma mensagem de erro SyntaxError, como demonstrado abaixo:



Números inteiros, de Ponto Flutuante, e tipos de 
valores em Corda

• Um data type compreende uma categoria de valores, sendo que cada valor pertence exatamente a um tipo

de dados. Os tipos de dados mais comuns em Python estão listados abaixo. Os valores -2 e 30, por exemplo,

são ditos como valores inteiros. O tipo de dados inteiro (ou int) representam todos os valores constituídos

por números inteiros. Os números com um ponto decimal, tais como 3.14, são designados números de

ponto flutuante (ou floats). Retenha que, embora o valor 42 seja um número inteiro, o valor 42.0 é

considerado um número de ponto flutuante.



Números inteiros, de Ponto Flutuante, e tipos de 
valores em Corda

• Os programas Python também podem apresentar valores de texto designadas de cordas, strings ou

strs (pronunciando-se "stirs"). Não se esqueça de evidenciar a sua corda com os carateres

apropriados de citação única (') (como em 'Olá' ou 'Adeus mundo cruel!'), para que o programa

Python saiba onde a corda começa e termina. Pode ainda introduzir uma corda sem caracteres, '',

designada de corda em branco, ou blank string.

• Se alguma vez se deparar com a mensagem de erro SyntaxError: EOL durante uma digitalização

literal de uma corda, provavelmente esqueceu-se de inserir o carater apropriado de citação única,

como pode observar no exemplo abaixo apresentado:



Encadeamento de Cordas e Replicação

• O significado de um operador pode mudar com base nos tipos de dados inseridos. Por exemplo, +

consiste num operador de adição quando inserido entre em dois valores inteiros ou valores de ponto

flutuante. No entanto, quando o + é utilizado com dois valores de corda, este junta as cordas como o

operador de encadeamento de cordas. Introduza o seguinte código na concha interativa:

• Esta expressão avalia até obter um único novo valor de corda, combinando o texto das duas cordas.

No entanto, se tentar utilizar o operador + numa corda e num valor inteiro, a Python não saberá lidar

com isto e apresentar-lhe-á uma mensagem de erro.



Encadeamento de Cordas e Replicação

• A mensagem de erro “Can't convert 'int' object to str implicitly” significa que o programa Python pensou que

estava a tentar ligar um número inteiro à corda 'Alice'. No seu código, o número inteiro terá de ser

explicitamente convertido numa corda, uma vez que o programa Python não consegue fazê-lo

automaticamente.

• O operador * é utilizado na multiplicação, podendo ser aplicado em dois valores inteiros ou flutuantes. Mas

quando o operador * é utilizado com um valor de corda e um valor inteiro, torna-se num operador de

replicação de cordas (string replication). Introduza uma corda multiplicada por um número na concha

interativa para ver esta ação a ser desencadeada:



Encadeamento de Cordas e Replicação

• A expressão anterior avalia o código até obter um único valor da corda, a qual repete o original um número de vezes

igual ao valor inteiro. A replicação das cordas é um truque útil, mas não é usado com tanta frequência quanto o

encadeamento das cordas.

• O operador * só pode ser utilizado com dois valores numéricos (para multiplicação), ou um valor de corda e um valor

inteiro (para replicação de cordas). Caso contrário, o Python apresentará uma mensagem de erro.



Armazenando Valores em Variáveis

• Uma variável é como uma caixa na memória do computador onde se pode armazenar um único

valor. Se quiser utilizar o resultado de uma expressão avaliada mais tarde no seu programa, pode

guardá-la dentro de uma variável.

Cláusula de Atribuição

• Irá armazenar valores em variáveis com recurso a uma cláusula de atribuição. Uma cláusula de

atribuição consiste num nome variável, um sinal igual (designado de operador de atribuição) e do

valor a armazenar.



• Se introduzir a cláusula de atribuição spam = 42, estará a armazenar numa variável designada

de spam o valor inteiro de 42.

• Por exemplo, introduza o seguinte código na concha interativa:

Armazenando Valores em Variáveis



Armazenando Valores em Variáveis

• Uma variável é inicializada (ou criada) na primeira vez que um valor é armazenado nesta (1).

• Após esta primeira inserção, pode usá-la em expressões com outras variáveis e valores (2).

• Quando é atribuído um novo valor a uma variável (3), o valor antigo é esquecido, razão pela qual o

spam ser avaliado no valor de 42 ao invés de 40 no final do exemplo. Isto é designado de reescrita

(overwriting) da variável.

• Introduza o seguinte código na concha interativa de modo a reescrever a corda:



Armazenando Valores em Variáveis
Nome das variáveis

• Pode nomear uma variável como quiser, desde que siga as seguintes condições:

1. Só pode conter uma palavra.

2. Só pode ser composta por letras, números e o caracter underscore (_).

3. Não pode começar com um número.

• Na figura abaixo encontra uma lista de exemplos de nomes válidos e inválidos:



O seu Primeiro Programa

• Apesar da concha interativa ser boa para executar instruções Python, para escrever programas Python

completos terá de digitar as instruções no editor de ficheiros (file editor). O editor de ficheiros é

semelhante a editores de texto como o Notepad ou o TextMate, mas tem algumas funcionalidades

específicas para escrever em código fonte.

• Para abrir o editor de ficheiros em IDLE, selecione File>New Window.

• A janela que aparece deverá conter um cursor a aguardar o seu input, sendo diferente da concha

interativa, que executa as instruções Python assim que pressiona Enter. O editor de ficheiros permite

escrever muitas instruções, guardar o ficheiro e executar o programa mais tarde.

1. A janela da concha interativa mostrará sempre >>> prompt.

2. O editor de ficheiros não apresentará >>> prompt.



O seu Primeiro Programa

• Com o editor de ficheiros aberto, digite o seguinte:

• Após introduzir o seu código fonte, guarde-o para que não tenha de o reescrever sempre que iniciar o

IDLE. A partir do menu na parte superior da janela do editor de ficheiros, selecione File>Save As. Na

janela Save as, digite hello.py no campo File Name e, de seguida, clique em Save (guardar).



O seu Primeiro Programa

• Recorde-se que deve guardar os seus programas regularmente enquanto os escreve. Assim, se o computador avariar ou sair

acidentalmente do IDLE, não perderá o código. Como atalho, pode premir ctrl-S (no Windows) ou z-S (no OS X) para guardar o

seu ficheiro.

• Após salvar o programa inserido, vamos testar a sua execução. Selecione Run>Run Module ou prima a tecla F5. O seu programa

deverá ser executado na janela da concha interativa que apareceu quando começou o IDLE. Lembre-se, deve premir F5 da

janela do editor de ficheiros, não da janela da concha interativa. Insira o seu nome quando o seu programa assim o pedir. O

output do programa na concha interativa deverá ser semelhante a:



O seu Primeiro Programa

• Quando não há mais linhas de código para executar, o programa Python termina, isto é, deixa de correr

(também se pode dizer que o programa Python sai).

• Pode fechar o editor de ficheiros clicando no X na parte superior da janela. Para recarregar um programa

guardado, selecione File>Open no menu. Na janela que aparece, selecione hello.py, e clique no botão

Open. O programa hello.py previamente guardado deverá abrir na janela do editor de ficheiros.



Dissecando o seu Programa

Comentários

• A linha a seguir representada é denominada de comentário.

• O programa Python ignora comentários, sendo que pode utilizá-los para escrever notas. Qualquer

texto apresentado após um símbolo de cardinal (#) consiste num comentário.

• Por vezes, os programadores colocam um # no início de uma linha de código de modo a removê-la

temporariamente durante o teste de um programa. A esta ação designamos de código em

commenting out, o que pode ser útil quando se está a tentar perceber porque é que um programa

não funciona. Pode remover o # mais tarde quando estiver pronto para correr a linha.



O seu Primeiro Programa

A função de print()

• A função de print() exibe o valor da corda dentro dos parênteses no ecrã.

• A linha do print ('Hello world!') traduz-se em "Imprimir o texto da corda 'Hello world!’”. Quando o Python

executa esta linha, dizemos que o programa Python está a chamar (calling) a função de print() e o valor da

corda é passada (passed) à função. Um valor que é passado para uma chamada de função consiste num

argumento. Repare que as citações não estão impressas no ecrã. Apenas marcam onde a corda começa e

termina; não fazem parte do valor das cordas.

• Ao escrever o nome da função, os parênteses de abertura e fecho identificam-na como sendo o nome

atribuído à função. É por isso que nesta unidade verá print() ao invés de apenas print.



O seu Primeiro Programa

A função input()

• A função input() aguarda pela inserção de algum texto por parte do utilizador e que este pressione Enter.

• Esta função avalia uma corda igual ao texto inserido pelo utilizador, sendo que a linha de código anterior

atribui à variável myName o valor determinado pela corda. Pode considerar o input como uma expressão

que avalia qualquer corda que o utilizador tenha digitado. Se o utilizador inserisse o nome 'Al', então a

expressão consideraria a variável myName como 'Al' (myName = 'Al').



O seu Primeiro Programa

Imprimindo o Nome do Utilizador

• A seguinte chamada para print() contém, na realidade, a expressão 'It is good to meet you,' +

myName entre parêntesis.

• Recorde-se que as expressões podem avaliar um único valor. Se 'Al' consiste no valor guardado na

variável in myName na linha anterior, então esta expressão seguir-se-á de 'It is good to meet you, Al'.

Esta simples corda é transmitida após o print(), a qual imprime a mensagem no ecrã.



O seu Primeiro Programa

A função de len()

• Pode passar a função len() num valor de corda (ou uma variável que contém uma corda), sendo que

assim a função avalia o valor inteiro do número de caracteres nessa corda.

• Introduza o seguinte na concha interativa para experimentar a função anteriormente descrita:



O seu Primeiro Programa

• Tal como nos exemplos anteriores, len(myName) avalia até obter um único valor inteiro. Este é então passado a

print() de modo a ser apresentado no ecrã. Denote que o comando print() permite que passe um valor inteiro ou de

corda. Contudo, veja abaixo o erro que o programa exibe quando introduz a seguinte mensagem na concha

interativa:

• A função print() não está a causar o erro, contudo sendo este causado pela expressão que tentou passar o print().

Obtém a mesma mensagem de erro se inserir somente a expressão na concha interativa.



O seu Primeiro Programa

• Python dá um erro porque pode usar o operador + apenas para adicionar dois valores inteiros

juntos ou encadear duas cordas. Não se pode adicionar um valor inteiro a uma corda porque isto

não é possível em Python. Pode corrigi-lo utilizando uma versão de corda do valor inteiro, como

explicado na secção seguinte.



O seu Primeiro Programa

As funções str(), int(), e float()

• Se quiser encadear um valor inteiro como 29 com uma corda para passar para print(), terá de obter o valor '29', que

é a forma de corda de 29. A função str() pode passar como um valor inteiro e avaliará para uma versão de valor de

corda, como segue abaixo:

• Como str(29) avalia para '29', a expressão 'Eu tenho’ + str(29) + ' anos de idade.' avalia para 'Eu tenho ' (I am) + '29'

+ ' anos de idade.’ (years old), que, por sua vez, avalia para ‘Eu tenho 29 anos de idade’. Este é o valor que é

passado para a função de print().



O seu Primeiro Programa

• As funções str(), int() e float() avaliarão as formas de

corda, o valor inteiro e ponto flutuante do valor,

respetivamente. Tente converter alguns valores na

concha interativa com estas funções.

• A função str() é útil quando se tem um valor inteiro ou

ponto flutuante que pretende encadear a uma corda.

A função int() é também útil se tem um número como

valor de cadeia que pretende usar em algumas

matemáticas e se precisar de arredondar um número

de ponto flutuante para baixo.



Controlo de fluxo

• A verdadeira força da programação não é apenas fazer (ou executar) uma instrução atrás da outra. Com

base na forma como as expressões são avaliadas, o programa pode decidir saltar instruções, repeti-las,

ou escolher uma de várias instruções para executar.

• Na verdade, quase nunca quererá que os seus programas comecem da primeira linha de código e

simplesmente executem todas as linhas, diretamente até ao fim. As cláusulas de controlo de fluxo podem

decidir quais as instruções Python a executar sob que condições.

• Estas cláusulas de controlo de fluxo correspondem diretamente aos símbolos de um fluxograma.



Controlo de fluxo

• Num fluxograma, há normalmente mais do que um caminho

a percorrer desde o início até ao fim. O mesmo se aplica às

linhas de código de um programa de computador. Os

fluxogramas representam estes pontos de ramificação com

losangos, enquanto os outros passos são representados

com retângulos. Os passos de início e fim são representados

com retângulos arredondados.

• Mas é preciso primeiro aprender a representar essas opções

de yes (sim) e no (não), e é preciso compreender como

escrever esses pontos de ramificação como código Python.



Valores Booleanos

• Enquanto valor inteiro, o ponto flutuante e os tipos de dados de cordas têm um número ilimitado de

valores possíveis, o tipo de dados Booleanos tem apenas dois valores:

True (Verdadeiro) e False (Falso)

• Quando digitados como código Python, os valores Booleanos True e False não têm as aspas que se

colocam em torno das cordas, e começam sempre com um T ou F maiúsculo, com o resto da palavra

em minúsculas.



Valores Booleanos

• Como qualquer outro valor, os valores Booleanos são utilizados em expressões e podem ser

armazenados em variáveis (1). Se não usar o caso adequado (2) ou se tentar usar True e

False para nomes de variáveis (3), Python dar-lhe-á uma mensagem de erro.

• Introduza o seguinte na concha interativa (algumas destas instruções estão

intencionalmente incorretas, e vão provocar o aparecimento de mensagens de erro).



Operadores de Comparação

• Os operadores de comparação comparam dois valores e avaliam até um único valor Booleano.

Abaixo encontra-se uma lista com os operadores de comparação.

• Estes operadores avaliam para True ou False, dependendo dos valores que lhes der.



Operadores de Comparação

• Vamos agora tentar alguns operadores, começando por == e !=.

• Como seria de esperar, == (igual a) avalia para True quando os valores de ambos os lados são os

mesmos, e != (não igual a) avalia para True quando os dois valores são diferentes. Os operadores == e

!= podem realmente trabalhar com valores de qualquer tipo de dados.



Operadores de Comparação

• Note que um valor inteiro ou de ponto flutuante será sempre

desigual a um valor de cadeia. A expressão 42 == '42' (1) avalia para

False porque Python considera que o valor inteiro 42 é diferente da

corda '42'. Os operadores <, >, <=, e >=, por outro lado, funcionam

corretamente apenas com valores inteiros e de ponto flutuante.



A Diferença entre os Operadores == e = 

• Deve ter notado que o operador == (igual a) tem dois sinais de igual, enquanto o operador =

(atribuição) tem apenas um sinal de igual.

O operador == (igual a) pergunta se dois valores são os mesmos um do outro.

O operador = (atribuição) coloca o valor da direita na variável da esquerda.

• Para ajudar a lembrar qual é qual, repare que o operador == (igual a) consiste em dois caracteres, tal

como o operador != (não igual a) consiste em dois caracteres.



Operadores Booleanos

• Os três operadores Booleanos (and [e], or [ou], e no [não]) são utilizados para comparar os valores 

Booleanos. Tal como os operadores de comparação, eles avaliam estas expressões até a um valor Booleano.

Operadores Booleanos Binários

• Os operadores and (e) e or (ou) têm sempre dois valores (ou

expressões) Booleanos, por isso são considerados operadores

binários. O operador and avalia uma expressão para True se ambos

os valores Booleanos forem True; caso contrário, avalia para False.



Operadores Booleanos

• Uma tabela da verdade mostra todos os resultados

possíveis de um operador Booleano. Veja ao lado a

tabela da verdade para o operador and.

• Por outro lado, o operador or avalia uma expressão

para True se um dos dois valores Booleanos é True.

Se ambos forem Falsos, avalia para False.

• Pode ver todos os resultados possíveis do operador

ou na sua tabela de verdade ao lado:



Operadores Booleanos

O not Operador

• Ao contrário de and e or, o not operator (o não operador) opera

apenas com um valor Booleano (ou expressão). O not operator avalia

simplesmente com o valor Booleano oposto.

• Tal como na utilização de duplos negativos na fala e na escrita, pode

agrupar not operators (1), embora nunca haja razão para o fazer em

programas reais. A tabela da verdade para o not é apresentada ao lado:



Mistura de Operadores Booleanos e de Comparação

• Uma vez que os operadores de comparação avaliam os valores Booleanos, é possível utilizá-los em

expressões com os operadores Booleanos. Recordar que os operadores and, or, e not são

chamados operadores Booleanos porque operam sempre com os valores Booleanos True e False.

Enquanto expressões como 4 < 5 não são valores Booleanos, são expressões que avaliam até

valores Booleanos.



• O computador avaliará primeiro a expressão da esquerda, e depois

avaliará a expressão da direita. Quando conhece o valor Booleano para

cada um, avaliará então toda a expressão até um valor Booleano. Pode

pensar no processo de avaliação do computador para (4 < 5) e (5 < 6).

Mistura de Operadores Booleanos e de Comparação

• Também se pode utilizar múltiplos operadores

Booleanos numa expressão, juntamente com

os operadores de comparação.



Elementos de Controlo de Fluxo

• As cláusulas de controlo de fluxo começam frequentemente com uma parte chamada condition

(condição), e todas são seguidas por um bloco de código chamado clause (cláusula).

Condições

• As expressões Booleanas que viu até agora podem todas ser consideradas condições, que são a mesma

coisa que expressões; clause é apenas um nome mais específico no contexto das cláusulas de controlo

de fluxo. As condições avaliam sempre até um valor Booleano, True ou False. Uma cláusula de controlo

de fluxo decide o que fazer com base no facto de a sua condição ser True ou False, e quase todas as

cláusulas de controlo de fluxo utilizam uma condição.



Elementos de Controlo de Fluxo

Blocos de Código

• As linhas de código Python podem ser agrupadas em blocos. Pode-se saber quando um bloco começa e

termina a partir da indentação das linhas de código. Há três regras para os blocos.

1. Os blocos começam quando a indentação aumenta.

2. Os blocos podem conter outros blocos.

3. Os blocos terminam quando a indentação diminui para zero ou para um bloco que contém indentação.
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• O primeiro bloco de código (1) começa na linha print(‘Olá Mary') e

contém todas as linhas depois disso. Dentro deste bloco há outro bloco

(2), que tem apenas uma única linha: print('Acesso Concedido.'). O

terceiro bloco (3) tem também uma linha: print(‘Password errada.').



Cláusulas de Controlo de Fluxo

• As cláusulas representam os losangos que viu no fluxograma, e são as decisões reais que os seus

programas irão tomar.

Cláusulas if

O tipo mais comum de cláusula de controlo de fluxo é a if (se). Uma cláusula de if (ou seja, o bloco que se segue à cláusula de

if) será executada se a condição da cláusula for True. A cláusula é ignorada se a condição for False. Uma cláusula if poderia ser

lida como "Se esta condição é verdadeira, execute o código na cláusula." Em Python, uma cláusula de if consiste no seguinte:

• A palavra-chave if

• A condição (isto é, uma expressão que avalia para True ou False)

• Dois pontos

A partir da linha seguinte, um bloco de código indentada (chamado cláusula if)
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• Por exemplo, digamos que tem algum código

que verifica se o nome de alguém é Alice.

• Todas as cláusulas de controlo de fluxo

terminam com dois pontos e são seguidas

por um novo bloco de código (a cláusula).

Isto se a cláusula for o bloco com print(‘Olá,

Alice.’). O fluxograma é o seguinte:
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Cláusulas else

Uma cláusula else (outra) pode opcionalmente ser seguida por else. A cláusula else só é executada

quando a condição da cláusula if é Falsa. Em português simples, uma cláusula else poderia ser lida

como "Se esta condição é verdadeira, execute este código. Ou então, execute aquele código". Uma

cláusula else não tem uma condição, e em código uma cláusula else consiste sempre no seguinte:

• A palavra-chave else

• Dois pontos

• A partir da linha seguinte, um bloco de código indentado (chamado a outra cláusula)
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• Vejamos um código que usa uma cláusula else para oferecer uma saudação diferente se o nome da 

pessoa não for Alice.
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Cláusulas elif

Enquanto apenas uma das cláusulas if ou else será executada, poderá ter um caso em que deseja que uma das muitas

cláusulas possíveis seja executada. A cláusula elif é uma cláusula "else if" que segue sempre uma cláusula if ou outra elif.

Fornece outra condição que só é verificada se alguma das condições anteriores for Falsa. Em código, uma cláusula elif

consiste sempre no seguinte:

• A palavra-chave elif

• A condição (ou seja, uma expressão que avalia para True ou False)

• Dois pontos

• A partir da linha seguinte, um bloco de código indentado (chamado cláusula elif)
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• Vamos adicionar um elif ao verificador de nomes para ver esta cláusula em ação.

• Desta vez, verifica-se a idade da pessoa, e o programa

dir-lhe-á algo diferente se for mais nova do que 12 anos.

Pode ver o fluxograma para isto, como se segue:
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• A cláusula elif executa-se se a idade < 12 anos for True e o nome == 'Alice' é False. Contudo, se ambas

as condições forem Falsas, então ambas as cláusulas são ignoradas. Não é garantido que pelo menos

uma das cláusulas seja executada. Quando há uma cadeia de cláusulas elif, apenas uma ou nenhuma

das cláusulas será executada. Uma vez que uma das condições das cláusulas seja considerada True, o

resto das cláusulas elif são automaticamente ignoradas. Por exemplo, abra uma nova janela do editor

de ficheiros e introduza o seguinte código, guardando-o como vampire.py:



Cláusulas de Controlo de Fluxo

Cláusulas de Loop while

Pode fazer um bloco de código executar vezes sem conta com uma cláusula de tempo. O código numa

cláusula while (enquanto) será executado desde que a condição da cláusula while seja True. Em código,

uma cláusula de while consiste sempre no seguinte:

• A palavra-chave while

• A condição (ou seja, uma expressão que avalia para True ou False)

• Dois pontos

• A partir da linha seguinte, um bloco de código indentado (chamado cláusula while)
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• Pode ver que uma cláusula while parece semelhante a uma de if. A diferença está na forma como se comportam.

No final de uma cláusula de if, a execução do programa continua após a cláusula de if.

• Mas no final de uma cláusula while, a execução do programa salta de volta para o início da cláusula while. A

cláusula de while é frequentemente chamada de loop while ou apenas loop. Vejamos uma cláusula de if e um

loop while que utilizam a mesma condição e tomam as mesmas ações com base nessa condição. Aqui está o

código com uma cláusula de if:
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• Aqui está o código com uma cláusula de while:

• Estas cláusulas são semelhantes - tanto em if e while se verifica o valor do spam, como se for inferior

a cinco, imprimem uma mensagem. Mas quando se executa estes dois trechos de código, algo

muito diferente acontece para cada um deles. Para a cláusula if, a saída é simplesmente "Olá,

mundo". Mas para a cláusula while, é "Olá, mundo", repetida cinco vezes!
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Veja os fluxogramas para estas duas peças de código:

• Fluxograma para a cláusula de if: • Fluxograma para a cláusula de while:
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• O código com a cláusula if verifica a condição, e imprime “Olá, mundo.” apenas uma vez se essa

condição for True. O código com o loop while, por outro lado, irá imprimi-lo cinco vezes. Pára após

cinco impressões porque o valor inteiro no spam é incrementado por um no final de cada iteração

do loop, o que significa que o loop executará cinco vezes antes que o spam < 5 seja False.

• No loop while, a condição é sempre verificada no início de cada iteração (ou seja, de cada vez que o

loop é executado). Se a condição for True, então a cláusula é executada, e depois, a condição é

verificada novamente.

• A primeira vez que a condição é encontrada como False, a cláusula de while é omitida.
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Lidar com um Loop while

• Aqui está um pequeno exemplo de programa que lhe vai continuar a pedir para escrever,

literalmente, o seu nome. Selecione File>New Window para abrir uma nova janela do editor de

ficheiros, introduza o seguinte código, e guarde o ficheiro como yourName.py:
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• Primeiro, o programa define o nome a variável (1) para uma cadeia vazia. Isto é para que a condição do nome != 'o seu

nome' avalie para True e a execução do programa introduza a cláusula loop while (2). O código dentro desta cláusula

pede ao utilizador para digitar o seu nome, que é atribuído à variável nome (3). Uma vez que esta é a última linha do

bloco, a execução retrocede até ao início do loop while e reavalia a condição. Se o valor no nome não for igual à cadeia

'o seu nome', então a condição é True, e a execução entra novamente na cláusula while.

• Mas assim que o utilizador digitar o seu nome, a condição do loopwhile será 'o seu nome' != 'o seu nome', que avalia

ser False. A condição é agora False, e em vez de a execução do programa reentrar na cláusula de loop while, salta por

cima dela e continua a executar o resto do programa (4).
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• Se nunca introduzir o seu nome, então a condição do loop

while nunca será False, e o programa continuará a pedir

para sempre. Aqui, o input() permite ao utilizador

introduzir a cadeia certa para que o programa avance.

Noutros programas, a condição pode nunca mudar, e isso

pode ser um problema. Vejamos como se pode sair de um

loop while.
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Cláusula Break

Há um atalho para fazer com que a execução do programa seja interrompida de uma cláusula loop while com tempo de

antecedência. Se a execução atingir uma cláusula de interrupção, sai imediatamente da cláusula de loop while. Em

código, uma cláusula de interrupção contém simplesmente a palavra-chave break (de interrupção).

Bastante simples, certo? Aqui está um programa que faz a mesma coisa que o programa anterior, mas usa uma cláusula

break para escapar ao loop. Introduza o seguinte código, e guarde o ficheiro como o yourName2.py:
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• A primeira linha (1) cria um loop infinito; é um loop while cujo estado é sempre True (a expressão True, afinal de

contas, avalia sempre até ao valor Verdadeiro). A execução do programa entrará sempre no loop e só sairá dele

quando uma cláusula de quebra for executada (um loop infinito que nunca sai é um bug de programação comum).

• Tal como antes, este programa pede ao utilizador que escreva o seu nome (2). Agora, porém, enquanto a execução

ainda está dentro do loop while, uma cláusula if é executada (3) para verificar se o nome é igual ao seu nome. Se

esta condição for True, a cláusula break é executada (4), e a execução sai do loop para print('Obrigado!') (5). Caso

contrário, a cláusula do if com a cláusula break é ignorada, o que coloca a execução no fim do loop while. Neste

ponto, a execução do programa salta de volta ao início da cláusula while (1) para voltar a verificar a condição. Uma

vez que esta condição é meramente o valor True Boolean, a execução entra no loop para pedir ao utilizador para

digitar novamente o seu nome. Execute yourName2.py, e introduza o mesmo texto que introduziu para o

yourName.py. O programa reescrito deve responder da mesma forma que o original.
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Cláusula continue

• Tal como as cláusulas de interrupção, as cláusulas continue são utilizadas dentro

de loops. Quando a execução do programa atinge uma cláusula continue, a

execução do programa salta imediatamente para o início do loop e reavalia a

condição do loop (isto é também o que acontece quando a execução atinge o

fim do loop).

• Vamos continuar a escrever um programa que pede um nome e uma palavra-

chave.

• Introduza o seguinte código numa nova janela do editor de ficheiros e guarde o

programa como swordfish.py.



Cláusulas de Controlo de Fluxo

• Se o utilizador introduzir qualquer nome para além de Joe (1), a

cláusula continue (2) faz com que a execução do programa salte de

volta ao início do loop.

• Quando reavalia a condição, a execução entrará sempre no loop,

uma vez que a condição é simplesmente o valor True. Uma vez que

se ultrapassa essa cláusula if, pede-se ao utilizador uma palavra-

passe (3).

• Se a palavra-passe introduzida for espadarte, então a cláusula break

(4) é executada, e a execução salta para fora loop while para

imprimir Acesso concedido (5). Caso contrário, a execução continua

até ao fim do loop while, onde salta de volta para o início do loop.
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Loops for e Função range()

O loop while continua enquanto a sua condição for True (que é a razão do seu nome), mas e se quiser executar um bloco

de código apenas um certo número de vezes? Pode fazer isto com uma cláusula for (para) loop e a função de range().

Em código, uma cláusula for assemelha-se a i no range(5): e inclui sempre o seguinte:

• A palavra-chave for

• Um nome da variável

• A palavra-chave in

• O método range() com até três valores inteiros

• Dois pontos

• A partir da linha seguinte, um bloco de código indentado (chamado de cláusula)
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• Vamos criar um novo programa chamado fiveTimes.py para o ajudar a ver um loop em ação.

• O código na cláusula do loop for é executado cinco vezes. A primeira vez que é executado, a variável i é definida

para 0. O print() na cláusula imprimirá Jimmy Five Times (0). Depois de Python terminar uma iteração através de

todo o código dentro da cláusula do loop for, a execução volta ao topo do loop, e a cláusula for aumenta i por um.

É por isso que range(5) resulta em cinco iterações através da cláusula, sendo i ajustado para 0, depois 1, depois 2,

depois 3, e depois 4. A variável i irá até, mas não incluirá, o valor inteiro passado para range().
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• Quando executar este programa, deve imprimir

Jimmy Five Times seguido do valor de i cinco

vezes antes de deixar o loop for.
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Argumentos Starting, Stopping, e Stepping para range()

• Algumas funções podem ser chamadas com múltiplos argumentos separados por uma vírgula, e o range() é uma

delas. Isto permite alterar o valor inteiro passado para range() para seguir qualquer sequência de valores inteiros,

inclusive começar com um número diferente de zero.

• O primeiro argumento será onde a variável loop for começa, e o segundo argumento será até, mas não incluindo, o

número para parar.
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• A função range() também pode ser chamada com três argumentos. Os dois primeiros argumentos

serão os valores inicial e final, e o terceiro será o argumento do passo. O passo é o montante pelo

qual a variável é aumentada após cada iteração.

• Portanto, o intervalo range (0, 10, 2) contará de zero a oito por intervalos de dois.
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• A função range() é flexível na sequência de números que produz para os loops for. Por exemplo (nunca

peço desculpa pelos meus trocadilhos), pode mesmo usar um número negativo para o argumento de

passo para fazer a contagem do loop for para baixo em vez de para cima.

• A execução de um loop para imprimir i com range(5, -1, -1) deve imprimir de cinco para zero.



O que é uma Função?

• Já está familiarizado/a com as funções print(), input(), e len(). Python fornece várias funções

incorporadas como estas, mas também pode escrever as suas próprias funções. Uma função é como

um miniprograma dentro de um programa. Para compreender melhor como funcionam as funções,

vamos criar uma. Escreva este programa no editor de ficheiros e guarde-o como helloFunc.py:
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• A primeira linha é uma cláusula def (1), que define uma função chamada hello(). O código no bloco

que se segue à cláusula def (2) é o corpo da função. Este código é executado quando a função é

chamada, e não quando a função é definida pela primeira vez.

• As linhas hello() após a função (3) são chamadas de função. Em código, uma chamada de função é

apenas o nome da função seguido de parênteses, possivelmente com algum número de argumentos

entre os parênteses. Quando a execução do programa alcança estas chamadas, saltará para a linha

superior da função e começará a executar o código lá. Quando chega ao fim da função, a execução

regressa à linha que chamou a função e continua a mover-se através do código, como antes.



O que é uma Função?

• Como este programa chama hello() três vezes, o

código na função hello() é executado três vezes.

Quando se executa este programa, o output tem

este aspeto:

• Um objetivo principal das funções é agrupar o

código que é executado várias vezes. Sem uma

função definida, teria de copiar e colar este código

de cada vez, e o programa teria este aspeto:
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• Quando se digita a função print() ou len(), passam-se valores chamados arguments (argumentos) neste

contexto, digitando-os entre os parênteses. Pode também definir as suas próprias funções que aceitam

argumentos. Escreva este exemplo no editor de ficheiros e guarde-o como helloFunc2.py:

• Quando se executa este

programa, o output tem este

aspeto:



Cláusulas def com Parâmetros

• A definição da função hello() neste programa tem um parâmetro chamado nome (1). Um parâmetro é uma

variável na qual é armazenado um argumento quando uma função é chamada. A primeira vez que a função hello()

é chamada, é com o argumento 'Alice' (3). A execução do programa entra na função, e o nome da variável é

automaticamente definido como 'Alice', que é o que é impresso pela cláusula print() (2).

• Algo a ter em atenção sobre os parâmetros é que o valor armazenado num parâmetro é esquecido quando a

função é utilizada novamente. Por exemplo, se se adicionar print(name) depois de hello('Bob') no programa

anterior, o programa dar-lhe-ia um NameError porque não há nenhuma variável com nome. Esta variável foi

destruída após a função chamada de hello('Bob') ter sido utilizada, por isso print(name) referir-se-ia a uma

variável de nome que não existe.



Valores de retorno e Cláusula return

Quando se chama a função len() e se lhe passa um argumento como 'Hello', a função avalia para o valor inteiro 5, que é o

comprimento da cadeia que passou. Em geral, o valor que uma função avalia é chamado o valor de return (retorno) da

função.

Ao criar uma função utilizando a cláusula def, pode especificar qual deve ser o valor de retorno com uma cláusula de

retorno. Uma cláusula de retorno consiste no seguinte:

• A palacha-chave return

• O valor ou expressão que a função deve retornar

Quando uma expressão é utilizada com uma cláusula de retorno, o valor de retorno é aquilo a que esta expressão avalia.

Por exemplo, o programa seguinte define uma função que retorna uma cadeia de caracteres diferente, dependendo do

número que é passado como argumento. Escreva este código no editor de ficheiros e guarde-o como magic8Ball.py:
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• Quando este programa começa, Python importa pela primeira vez o módulo aleatório (1).

Depois a função getAnswer() é definida (2). Como a função está a ser definida (e não chamada),

a execução salta por cima do código nela contido. Em seguida, a função random.randint() é

chamada com dois argumentos, 1 e 9 (4). Ela avalia a um valor inteiro aleatório entre 1 e 9

(incluindo 1 e 9), e este valor é armazenado numa variável chamada r.

• A função getAnswer() é chamada com r como o argumento (5). A execução do programa move-

se para o topo da função getAnswer() (3), e o valor r é armazenado num parâmetro chamado

answerNumber. Depois, dependendo deste valor no answerNumber, a função retorna um dos

muitos valores de cadeia possíveis. A execução do programa retorna à linha na parte inferior do

programa que originalmente chamava getAnswer() (5). A cadeia retornada é atribuída a uma

variável chamada fortune, que depois é passada para uma chamada print() (6) e é impressa para

o ecrã.



O Valor None

• Em Python há um valor chamado None (Nenhum), que representa a ausência de um valor. None é o único valor do

tipo de dados NoneType (outras linguagens de programação podem chamar a este valor null, nil, ou undefined.). Tal

como os valores Booleanos True e False, None deve ser escrito com um N maiúsculo.

• Este valor - sem valor - pode ser útil quando se precisa de armazenar algo que não seja confundido por um valor

real numa variável. Um lugar onde None é usado é como o valor de retorno do print(). A função print() exibe texto

no ecrã, mas não precisa de retornar nada da mesma forma que len() ou input(). Mas como todas as chamadas de

função precisam de ser avaliadas para um valor de retorno, print() retorna a None. Para ver isto em ação, introduza

o seguinte na concha interativa:



Palavras-chave Argumentos e print()

• A maioria dos argumentos são identificados pela sua posição na chamada de função. Por exemplo,

random.randint(1, 10) é diferente de random.randint(10, 1). A função chamada random.randint(1, 10) irá retornar a

um valor inteiro aleatório entre 1 e 10, porque o primeiro argumento é o extremo inferior do intervalo e o

segundo argumento é o extremo superior (enquanto random.randint(10, 1) causa um erro).

• No entanto, os keyword arguments (argumentos por palavra-chave) são identificados pela palavra-chave que lhes é

apresentada na chamada de função. Os keyword arguments são frequentemente utilizados para parâmetros

opcionais. Por exemplo, a função print() tem os parâmetros opcionais end (fim) e sep para especificar o que deve

ser impresso no fim dos seus argumentos e entre os seus argumentos (separando-os), respetivamente. Se tiver

executado o seguinte programa:



Palavras-chave Argumentos e print()

• O output seria assim:

• As duas cadeias aparecem em linhas separadas porque a função print() adiciona automaticamente um

novo caracter de linha ao fim da cadeia que é passada.

• No entanto, pode definir o keyword argument final para mudar para uma cadeia diferente. Por

exemplo, se o programa fosse este:



Palavras-chave Argumentos e print()

• O output seria assim:

• O output é impresso numa única linha porque já não há uma nova linha impressa depois do ‘Hello’. Em vez disso, a

cadeia em branco é impressa. Isto é útil se precisar de desativar a nova linha que é adicionada ao final de cada

chamada de função de print().

• Da mesma forma, quando se passam vários valores da cadeia para print(), a função irá separá-los automaticamente

com um único espaço. Introduza o seguinte na concha interativa:



Palavras-chave Argumentos e print()

• Mas poderia substituir a cadeia separadora por defeito, passando o argumento da sep keyword. Introduza

o seguinte na concha interativa:



Âmbito (scope) Local e Global

• Os parâmetros e variáveis que são atribuídos a uma função existem no intuito local dessa função. Diz-se que as

variáveis que são atribuídas fora de todas as funções existem no scope global. Uma variável que existe num scope local

é chamada variável local, enquanto uma variável que existe no scope global é chamada variável global. Uma variável

deve ser uma ou outra; não pode ser ambos local como global.

• É criado um scope local sempre que uma função é chamada. Quaisquer variáveis atribuídas nesta função existem

dentro do scope local. Quando a função regressa, o scope local é destruído, e estas variáveis são esquecidas. Da

próxima vez que usar esta função, as variáveis locais não se lembrarão dos valores armazenados nelas desde a última

vez que foi usada.



Âmbito (scope) Local e Global

Os escopos são importantes por várias razões:

• O código no scope global não pode utilizar quaisquer variáveis locais.

• No entanto, um scope local pode aceder a variáveis globais.

• O código no scope local de uma função não pode utilizar variáveis em qualquer outro escopo local.

• Pode usar o mesmo nome para diferentes variáveis se estas estiverem em scope diferentes. Ou seja, pode haver

uma variável local chamada spam e uma variável global também chamada spam.



Âmbito (scope) Local e Global

Variáveis Locais Não Podem Ser Usadas no Scope Global

• Considere este programa, o qual causará um erro quando o executar:

• Se executar este programa, o output terá este aspeto:

O erro acontece porque a variável eggs (ovos) 

só existe no âmbito local criado quando o 

spam() é chamado. Uma vez que a execução 

do programa regressa do spam, esse scope

local é destruído, e já não existe uma variável 

chamada eggs. Assim, quando o seu programa 

tenta executar print(eggs), Python dá-lhe um 

erro dizendo que os eggs não estão definidos.



Âmbito (scope) Local e Global

Os Scope Locais Não Podem Usar Variáveis Noutros Escopos Locais

• É criado um novo escopo local sempre que uma função é chamada, incluindo quando uma função é chamada a partir

de outra função. Considere este programa:

Quando o programa começa, a função spam() é chamada (5), e é criado um scope local. A

variável local eggs (1) é definida para 99. Depois a função bacon() é chamada (2), e é criado

um segundo scope local. Podem existir múltiplos scope locais ao mesmo tempo. Neste novo

scope local, a variável local ham (presunto) é definida em 101, e a variável local eggs - que é

diferente do scope local spam() - é também criada (4) e definida em 0. Quando o bacon()

regressa, o scope local para essa chamada é destruído. A execução do programa continua na

função spam() para imprimir o valor dos eggs (3), e uma vez que o scope local da chamada

para spam() ainda existe aqui, a variável eggs é definida para 99.



Âmbito (scope) Local e Global

Variáveis Globais Podem Ser Lidas a Partir de um Scope Local

• Considere o seguinte programa:

• Uma vez que não existe nenhum parâmetro chamado eggs ou qualquer código que atribua aos eggs um valor

na função spam(), quando os eggs são utilizados em spam(), Python considera-o uma referência à variável

global eggs. É por este motivo que o 42 é impresso quando o programa anterior é executado.



Âmbito (scope) Local e Global

Variáveis Locais e Globais com o Mesmo Nome

• Para simplificar a sua vida, evite usar variáveis locais que tenham o mesmo nome que uma variável global

ou outra variável local. Mas tecnicamente, pode fazê-lo em Python. Para ver o que acontece, escreva o

seguinte código no editor de ficheiros e guarde-o como sameName.py:



Âmbito (scope) Local e Global

• Quando se executa este programa, ele produz o seguinte:

• Na realidade, existem três variáveis diferentes neste programa, mas todas elas são chamadas eggs. As variáveis são as

seguintes:

(1) Uma variável chamada eggs que existe num scope local quando o spam() é executado.

(2) Uma variável chamada eggs que existe num scope local quando o bacon() é executado.

(3) Uma variável chamada eggs que existe no scope global.

• Uma vez que estas três variáveis separadas têm todas o mesmo nome, pode ser confuso acompanhar qual delas está a ser

utilizada em determinado momento. É por isso que se deve evitar usar o mesmo nome de variável em scope diferentes.



A Cláusula Global

• Se precisar de modificar uma variável global de dentro de uma

função, utilize a cláusula global. Se tiver uma linha com eggs

como variável global no topo de uma função, Python lê "Nesta

função, eggs refere-se à variável global, portanto não crie uma

variável local com este nome". Por exemplo, escreva o seguinte

código no editor de ficheiros e guarde-o como sameName2.py:

• Quando executar este programa, a chamada final de print()

produzirá isto:



• Como os eggs são declarados globais no topo do spam() (1), quando os eggs são colocados em 'spam' (2), esta

tarefa é feita para os eggs com scope global. Não é criada nenhuma variável local dos eggs.

• Existem quatro regras para dizer se uma variável está num scope local ou global:

1. Se uma variável estiver a ser utilizada no scope global (ou seja, fora de todas as funções), então é sempre uma

variável global.

2. Se existe uma cláusula global para essa variável numa função, trata-se de uma variável global.

3. Caso contrário, se a variável for utilizada numa cláusula de atribuição na função, é uma variável local.

4. Mas se a variável não for utilizada numa cláusula de atribuição, é uma variável global.

A Cláusula Global



Tratamento de Exceções

• Neste momento, obter um erro, ou exceção, no seu programa Python significa que o programa

inteiro irá falhar. Não quer que isto aconteça em programas do mundo real. Em vez disso, quer que o

programa detete erros, os trate, e depois continue a correr.

• Por exemplo, considere o seguinte programa, que tem um erro de divide-by-zero (dividir por zero).

Abra uma nova janela do editor de ficheiros e introduza o seguinte código, guardando-o como

zeroDivide.py:



Tratamento de Exceções

• Definimos uma função chamada spam, demos-lhe um parâmetro, e depois imprimimos o valor dessa função com

vários parâmetros para ver o que acontece. Este é o output que se obtém quando se executa o código anterior:

• Um ZeroDivisionError (Erro de Divisão Zero) acontece sempre que se tenta dividir um número por zero. A partir do

número de linha dado na mensagem de erro, sabe que a cláusula de retorno em spam() está a causar um erro. Os

erros podem ser tratados como cláusulas try (tentativas) e except (exceto). O código que pode potencialmente ter

um erro é colocado numa cláusula de tentativa. A execução do programa move-se para o início de uma cláusula

except se ocorrer um erro.



Tratamento de Exceções

• Pode colocar o código divide-by-zero numa cláusula try

e ter uma cláusula except que contenha um código para

lidar com o que acontece quando este erro ocorre.

• Quando o código numa cláusula try causa um erro, a

execução do programa move-se imediatamente para o

código na cláusula except. Depois de executar esse

código, a execução continua como habitualmente. O

output do programa anterior é a seguinte:



Tratamento de Exceções

• Note-se que quaisquer erros que ocorram em chamadas

de função num bloco de tentativa também serão

apanhados. Considere o seguinte programa, que em vez

disso tem as chamadas de spam() no bloco de tentativa:

• Quando este programa é executado, o output

tem este aspeto:

• A razão do print(spam(1)) nunca ser executado é

porque uma vez que a execução salta para o código

na cláusula except, não volta à cláusula de try. Em vez

disso, apenas continua a descer como de costume.



O Tipo de Dados da List

• Uma list (lista) é um valor que contém múltiplos valores numa sequência ordenada. O termo valor da list refere-se à

própria lista (que é um valor que pode ser armazenado numa variável ou passado para uma função como qualquer

outro valor), e não aos valores dentro do valor da lista.

• Um valor de list tem este aspeto: ['cat', 'bat', 'rat', 'elephant'] ['gato', 'morcego', 'rato', 'elefante']. Tal como os valores

das cadeias são digitados com caracteres de aspas para marcar onde a corda começa e termina, uma lista começa

com um colchete de abertura e termina com um parêntese de fecho, [ ]. Os valores dentro da lista são também

chamados de itens. Os itens são separados por vírgulas (ou seja, são delimitados por vírgulas).



O Tipo de Dados da List

• Por exemplo, introduza o seguinte na concha interativa:

• À variável spam (1) ainda é atribuído apenas um valor: o

valor da lista. Mas o próprio valor da lista contém outros

valores. O valor [ ] é uma lista vazia que não contém

valores, semelhante a '', a cadeia de caracteres vazia.



O Tipo de Dados da List

Obtenção de Valores Individuais Numa Lista com Índices

• Digamos que tem a list ['cat', 'bat', 'rat', 'elephant'] armazenada

numa variável chamada spam. O código Python spam[0] avaliaria

para ‘cat’, e spam[1] avaliaria para 'bat', e assim por diante. O

valor inteiro dentro dos parênteses que se segue à list é chamado

index (índice). O primeiro valor da list está no index 0, o segundo

valor no index 1, o terceiro valor no index 2, e assim por diante.

• Python dar-lhe-á uma mensagem de erro IndexError (Erro no

Índice) se utilizar um index que exceda o número de valores na

sua lista de valores.



O Tipo de Dados da List

• As listas também podem conter outros valores de list. Os valores nestas lists of lists (listas de listas) podem ser

acedidos usando múltiplos índices, como por exemplo:

• O primeiro index dita qual o valor da list a utilizar, e o segundo indica o valor dentro do valor da list. Por exemplo,

o spam[0][1] imprime 'bat', o segundo valor da primeira list. Se utilizar apenas um index, o programa imprimirá o

valor completo da lista nesse index.



O Tipo de Dados da List

Índices Negativos

• Enquanto os índices começam em 0 e sobem, também se pode utilizar números inteiros negativos para o index.

O valor inteiro -1 refere-se ao último index de uma list, o valor -2 refere-se ao penúltimo index de uma list, e

assim por diante. Introduza o seguinte na concha interativa:



O Tipo de Dados da List

Obtenção de Sublistas com ‘Fatias’

Tal como um index pode obter um único valor de uma list, uma slice (fatia) pode obter vários valores de

uma list, sob a forma de uma nova list. Uma slice é digitada entre parênteses, como um index, mas tem

dois valores inteiros separados por dois pontos. Note-se a diferença entre índices e fatias.

• spam[2] é uma lista com um index (um valor inteiro).

• spam[1:4] é uma lista com uma slice (dois valores inteiros).



O Tipo de Dados da List

• Numa slice, o primeiro valor inteiro é o index onde a slice começa. O

segundo valor inteiro é o index onde a slice termina. Uma slice sobe,

mas não incluirá, o valor do segundo index. Uma slice avalia-se a um

novo valor da list. Introduza o seguinte na concha interativa:

• Como atalho, pode deixar de fora um ou ambos os índices de cada

lado dos dois pontos da slice. Deixar de fora o primeiro index é o

mesmo que usar 0, ou o início da list. Deixar de fora o segundo index

é o mesmo que utilizar o comprimento da list, que será cortado até

ao fim da list. Introduza o seguinte na concha interativa:



O Tipo de Dados da List

Obter Uma Lista de Comprimento com len()

• A função len() devolverá o número de valores que estão numa list de valores que lhe são passados, tal

como pode contar o número de caracteres num valor de cadeia.

• Introduza o seguinte na concha interativa:



O Tipo de Dados da List

Mudança de Valores Numa Lista com Índices

• Normalmente um nome variável vai para o lado esquerdo de uma cláusula de atribuição, como spam=

42. No entanto, também se pode utilizar um index de uma list para alterar o valor nesse index. Por

exemplo, spam[1] = 'aardvark' significa "Atribuir o valor no index 1 da list de spam à cadeia 'aardvark'".

• Introduza o seguinte na concha interativa:



O Tipo de Dados da List

Encadeação de listas e Replicação de listas

• O operador + pode combinar duas listas para criar um novo new list (valor de lista) da mesma forma

que combina duas cadeias num novo valor de cadeia. O operador * também pode ser usado com uma

list e um valor inteiro para replicar a list.

• Introduza o seguinte na concha interativa:



O Tipo de Dados da List

Remoção de Valores das Listas com Cláusulas del

• A cláusula del eliminará valores de um index numa list. Todos os valores da lista após o valor eliminado serão movidos

para cima de um index. Por exemplo, introduza o seguinte na concha interativa:

• A cláusula del também pode ser utilizada numa variável simples para a apagar, como se fosse uma cláusula de

"desatribuição". Se tentar utilizar a variável depois de a apagar, receberá um erro de NameError porque a variável já

não existe. Na prática, quase nunca é necessário apagar variáveis simples. A cláusula del é sobretudo utilizada para

apagar valores das listas.



Trabalhar com Listas

• Quando se começa a escrever programas, é tentador criar muitas

variáveis individuais para armazenar um grupo de valores

semelhantes. Por exemplo, se eu quisesse armazenar os nomes

dos meus gatos, poderia ser tentado a escrever códigos como este:

• Acontece que esta é uma má maneira de escrever código. Por um

lado, se o número de gatos mudar, o seu programa nunca será

capaz de armazenar mais gatos do que tem variáveis. Estes tipos

de programas também têm muito código duplicado ou quase

idêntico neles. Considere a quantidade de código duplicado no

programa seguinte, que deverá introduzir no editor de ficheiros e

guardar como allMyCats1.py:



Trabalhar com Listas

• Em vez de usar variáveis múltiplas e repetitivas, pode usar uma única variável que contenha um valor de

lista. Por exemplo, aqui está uma versão nova e melhorada do programa allMyCats1.py. Esta nova versão

utiliza uma única lista e pode armazenar qualquer número de gatos que o utilizador digite. Numa nova

janela do editor de ficheiros, digite o seguinte código fonte e guarde-o como allMyCats2.py:



Trabalhar com Listas

• Quando se executa este programa, o output será parecido com algo como isto:

• A vantagem de utilizar uma lista é que os

seus dados estão agora numa estrutura,

pelo que o seu programa é muito mais

flexível no processamento dos dados do

que seria com várias variáveis repetitivas.



Trabalhar com Listas

Utilização de Loops for com Listas

• No módulo anterior, aprendeu a utilizar loops for para executar um

bloco de código um certo número de vezes. Tecnicamente, um loop

for repete uma vez o bloco de código para cada valor de uma lista ou

valor em forma de lista. Por exemplo, se executou este código:

• O output deste programa seria o seguinte:



Trabalhar com Listas

• Isto porque o valor de retorno do range(4) é um valor

semelhante a uma lista que Python considera semelhante a [0, 1,

2, 3]. O programa seguinte tem o mesmo output que o anterior:

• O que o anterior loop for faz na realidade é o loop através da sua

cláusula com a variável i definida para um valor sucessivo na lista

[0, 1, 2, 3] em cada iteração.

• Uma técnica Python comum é utilizar o range(len(someList)) com

um loop para iterar sobre os índices de uma lista. Por exemplo,

introduza o seguinte na concha interativa:



Trabalhar com Listas

O in e not em Operadores

• Pode determinar se um valor está ou não numa lista com o in (em/dentro) e not (não) em operadores. Como outros

operadores, o in e o not in são utilizados em expressões e ligam dois valores: um valor a procurar numa lista e a

lista onde pode ser encontrado. Estas expressões serão avaliadas a um valor Booleano.

• Introduza o seguinte na concha interativa:



Trabalhar com Listas

• Por exemplo, o programa seguinte permite ao utilizador

digitar um nome de animal de estimação e depois

verifica se o nome está numa lista de animais de

estimação. Abra uma nova janela do editor de ficheiros,

introduza o seguinte código, e guarde-o como myPets.py:

• O output pode parecer algo com isto:



Trabalhar com Listas

O Truque da Atribuição Múltipla

• O truque da atribuição múltipla é um atalho que lhe permite atribuir múltiplas variáveis com os valores numa lista,

numa só linha de código. Por isso, em vez de fazer isto:

• Pode digitar esta linha de código:

O número de variáveis e a 

extensão da lista devem ser 

exatamente iguais, ou Python

dar-lhe-á um ValueError.



Operadores de Atribuição Aumentada

• Ao atribuir um valor a uma variável, irá utilizar frequentemente a própria variável. Por exemplo,

após atribuir 42 à variável spam, aumentaria o valor em spam em 1 com o seguinte código:

• Como atalho, pode usar o operador de atribuição aumentada += para fazer a mesma coisa:



Operadores de Atribuição Aumentada

• Existem operadores de atribuições aumentadas para os operadores +, -, *, /, e %, como descrito abaixo:

• O operador += também pode fazer encadeamento de cadeias e lista, e o operador *= pode fazer

replicação de cadeias e lista. Introduza o seguinte na concha interativa:



Métodos

• Um method (método) é a mesma coisa que uma função, exceto que é "chamado" a um valor. Por exemplo, se

um valor da lista fosse armazenado em spam, chamaria o método index() nessa lista: spam.index(‘hello’).

• A parte do método vem após o valor, separado por um período. Cada tipo de dados tem o seu próprio conjunto

de métodos. A lista de tipos de dados, por exemplo, tem vários métodos úteis para encontrar, adicionar,

remover, e manipular valores numa lista.



Métodos

Encontrar um Valor numa Lista com o Método index()

• Os valores da lista têm um método de index() que pode ser

passado um valor, e se esse valor existir na lista, o index do valor

é devolvido. Se o valor não estiver na lista, então Python produz

um erro ValueError. Introduza o seguinte na concha interativa:

• Quando existem duplicações do valor na lista, o index do seu

primeiro aparecimento é devolvido. Introduza o seguinte na

concha interativa, e note que o index() devolve 1, e não 3:



Métodos

Acrescentar Valores às Listas com os Métodos append() e insert()

• Para adicionar novos valores a uma lista, use os métodos

append() e insert(). Introduza o seguinte na concha interativa

para chamar o método append() numa lista de valores

armazenados na variável spam:

• O método anterior em append() acrescenta o argumento no fim

da lista. O método insert() pode inserir um valor em qualquer

índice da lista. O primeiro argumento a insert() é o índice para o

novo valor, e o segundo argumento é o novo valor a ser inserido.

Introduza o seguinte na concha interativa:



Métodos

Remoção de Valores das Listas com remove()

• O método remove() é passado o valor a ser removido

da lista em que é chamado. Introduza o seguinte na

concha interativa:

• A tentativa de eliminar um valor que não existe na

lista resultará num erro de ValueError. Por exemplo,

introduza o seguinte na concha interativa e repare no

erro que é exibido:



Métodos

• Se o valor aparecer várias vezes na lista, apenas a primeira instância do valor será removida.

Introduza o seguinte na concha interativa:

A cláusula del é boa para usar 

quando se conhece o index do 

valor que se pretende remover da 

lista. O método remove() é bom 

quando se conhece o valor que se 

pretende remover da lista.



Métodos

Ordenação dos Valores Numa Lista com o Método sort()

• Listas de valores numéricos ou listas de cordas podem ser ordenadas com o método sort(). Por exemplo,

introduza o seguinte na concha interativa:

• Há três coisas que deve considerar sobre o método sort(). Primeiro, o método sort() ordena a lista no local; não

tente capturar o valor de retorno escrevendo código como spam = spam.sort().



Métodos

• Em segundo lugar, não é possível ordenar listas que

tenham tanto valores numéricos como valores de

cadeia, uma vez que Python não sabe como comparar

estes valores. Introduza o seguinte na concha interativa

e repare no erro TypeError:

• Terceiro, sort() utiliza "ASCIIbetical order" em vez de

ordem alfabética real para ordenar as cadeias. Isto

significa que as letras maiúsculas vêm antes das letras

minúsculas. Portanto, a letra minúscula a é ordenada

de modo a vir depois da letra maiúscula Z. Para um

exemplo, introduza o seguinte na concha interativa:



Métodos

• Se precisar de ordenar os valores em ordem alfabética regular, passe str.lower como palavra-chave no

método sort().

• Isto faz com que a função sort() trate todos os itens da lista como se fossem letras minúsculas sem

realmente alterar os valores da lista.



Unidade 5
Linguagem de programação básica


