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Introdução 

 
Escrever um programa é algo que fazemos muitas vezes ao dia. Talvez não escrever, 

mas sim desenhar um plano do que precisamos fazer para ter alguma tarefa 

cumprida. Por exemplo, quando decidimos que queremos fazer uma chávena de 

café, precisamos de pensar nos passos que temos de dar para obter o produto final 

(a chávena de café) a partir da matéria-prima. Para tal, precisamos de considerar os 

ingredientes, as ferramentas e os instrumentos que vamos usar, tais como o café, a 

água, a chaleira e uma colher. Como deve ter notado na frase anterior, esquecemo-

nos de pelo menos um ingrediente e uma ferramenta. Consegue adivinhar quais?1  

 

Nos que diz respeito a computadores, ao escrever um programa, também ajuda ter 

definido claramente as condições iniciais do nosso problema e o resultado esperado 

do programa, ou pelo menos, o que pode ser considerada uma solução válida.   

 

Historicamente, os computadores foram criados para resolver problemas 

matemáticos considerados demasiado longos ou complicados para serem resolvidos 

à mão, como por exemplo, para decifrar o código Enigma usado pelo exército alemão 

na Segunda Guerra Mundial, ou anos antes, quando uma calculadora mecânica foi 

usada no recenseamento dos EUA no início do século XX. Como tal, não deve 

surpreender que, durante a maior parte do século XX para a sociedade civil, os 

computadores fossem vistos como máquinas que ajudavam na resolução de 

problemas comerciais. É claro que os computadores militares foram logo utilizados 

como ferramentas na otimização dos recursos militares. Como resultado da 

utilização militar de computadores, dispomos atualmente de uma rede de satélites, 

que fornece sinais que suportam aplicações GPS, e não só.    

 

 
1 Esquecemo-nos de, pelo menos, mencionar uma chávena, na qual será feita o café, e o açúcar. Também 

poderíamos ter definido à partida se íamos usar café moído ou de grão, uma vez que poderíamos precisar 

de um moedor de café. 



   

 

Nas empresas, o inventário, a faturação, a folha de pagamentos, a logística e 

qualquer outro aspeto da vida empresarial requer uma utilização extensiva de 

computadores, sendo inconcebível nos tempos modernos tal não acontecer. 

 

No nosso dia-a-dia, os computadores desempenham também um papel muito 

importante. Permitem aceder ao banco a partir de casa, estudar, usufruir de 

entretenimento, das redes sociais, da TV, entre outras áreas profundamente 

influenciadas pelo uso de computadores.   

 

Nos tempos primordiais dos computadores, apenas empresas e governos ricos 

podiam pagar para ter um computador, e em 1943 um perito previu que em todo o 

mundo só haveria lugar para cinco computadores. Nos primeiros dias da 

computação, havia somente um computador para uma grande empresa, isto é, havia 

um computador a ser utilizado por diversas pessoas.  

 

Nos anos 70 e 80 do século XX, o preço de fabrico de computadores, ou melhor, os 

preços de fabrico de circuitos integrados, os quais constituem a principal 

componente dos computadores, tinham diminuído tanto que se tornou possível 

construir um computador pessoal. Na computação, uma nova Era surge, conhecida 

como a Era da computação pessoal. Em vez de termos um computador a ser utilizado 

por várias pessoas, agora tínhamos um computador por pessoa. Esta foi a primeira 

vez na história que uma pessoa podia escrever um programa que viria a resolver um 

problema informático na sua casa. Atualmente estamos num cenário diferente, em 

que uma única pessoa usa diversos computadores simultaneamente, sem dar por 

isso, como por exemplo quando conduzimos o nosso carro e usamos o nosso 

telemóvel. Isto é usualmente referido como a Era da computação ubíqua ou 

pervasiva. Isto é, os computadores estão presentes no nosso dia-a-dia, sendo que 

muitas vezes são usados de forma invisível, implicando uma interação do utilizador 

com computadores sem ter de escrever algo num teclado. 



   

 

A evolução dos computadores tem sido tão rápida que qualquer smartphone dos 

nossos dias possui maior capacidade e poder de computação do que os 

computadores utilizados na missão Apollo2. 

 

O facto de os computadores estarem em todo o lado, em todos os aspetos da vida e 

da interação Humana, incluindo empresas, redes sociais, casas inteligentes, entre 

outros aspetos, torna os possuidores de cursos de programação de computadores 

altamente desejáveis.   

 

Como já sabemos, todos planeamos as nossas tarefas com um certo grau de detalhe, 

com o objetivo de ter essas tarefas concluídas com sucesso. Para planear os passos 

de uma tarefa, é necessário realizar o que na programação chamamos de escrever o 

algoritmo, ou programar. Um algoritmo é uma série de passos que precisam de ser 

dados, para realizar uma determinada tarefa, cujo objetivo consiste em resolver um 

problema específico. 

 

A história da palavra "algoritmo" é muito interessante e talvez constitua um bom 

exercício de pesquisa. 

 

Ao programar, usamos uma série de ferramentas e instrumentos para facilitar a 

nossa vida. Por exemplo, usamos algoritmos que são traduzidos em pseudocódigo, 

às vezes representados por fluxogramas antes de serem escritos numa linguagem 

de programação específica e adequada. 

 

Os algoritmos são geralmente uma lista de passos escritos em inglês simples, como 

poderia ser o caso de escrever uma carta a alguém explicando como fazer café. No 

pseudocódigo, o inglês ainda é usado embora de uma forma muito mais estruturada. 

Aqui o programador tenta escrever os passos que precisam de ser abordados para 

resolver um problema específico, de modo que possa vir a ser utilizada mais tarde, 

para simplificar a tarefa de escrever o código do programa. Os fluxogramas são 

 
2 

https://www.science20.com/the_conversation/is_your_cell_phone_more_powerful_than_nasas_apo

llo_guidance_computer-239388  

https://www.science20.com/the_conversation/is_your_cell_phone_more_powerful_than_nasas_apollo_guidance_computer-239388
https://www.science20.com/the_conversation/is_your_cell_phone_more_powerful_than_nasas_apollo_guidance_computer-239388


   

 

representações gráficas do pseudocódigo ou do algoritmo e ajudam a visualizar o 

fluxo do programa. No que diz respeito à linguagem de programação, existem 

centenas de diferentes variantes. Algumas são utilizadas para um específico tipo de 

problemas, enquanto outras são usadas de uma forma mais genérica. Neste segundo 

grupo podemos encontrar Python, Java, C, entre outros. 

 

Este módulo dedica-se ao "pensamento computacional e à codificação de negócios 

do dia-a-dia" e visa proporcionar uma perspetiva introdutória do pensamento 

computacional. Como poderá descobrir por experiência própria mais para a frente, 

só há uma maneira de aprender a corrigir um programa de computador. É 

necessário colocar as mãos no teclado ou em qualquer outro dispositivo de entrada 

de dados (Input), corrigir e experimentar o seu próprio código. Claro que o seu 

programa provavelmente não funcionará à primeira tentativa, mas acredite, todos 

os programadores experientes seguiram o mesmo caminho. Como analogia, poderá 

ver muitos programas de TV sobre como cozinhar um determinado prato, e poderá 

até mesmo estar convencido que, se tiver a oportunidade, poderá fazê-lo você 

mesmo; mas nunca saberá se isso é verdade até tentar fazê-lo com as suas próprias 

mãos, numa cozinha. 

 

Também pode ter ouvido que precisa de ter fortes habilidades matemáticas para ser 

um bom programador. Não vamos tentar convencê-lo de que isto é falso, mas 

podemos assegurar-lhe, que há muitos bons programadores que não têm uma 

licenciatura em Matemática. O que vai precisar para escrever um programa é de uma 

boa mente analítica, atenção aos detalhes e capacidade de organização dos seus 

pensamentos. Resumindo, se pode pensar antecipadamente em todos os passos que 

precisa tomar para fazer um bom café, já é um programador. 

 

Este curso irá ajudá-lo a desenvolver algumas das habilidades que serão necessárias 

para programar. Contudo, para completar este curso não precisará de estar perto de 

um computador, uma vez que este curso tem atividades que requerem mais caneta 

e papel, do que o acesso a um computador em si. 

 



   

 

Uma nota final tem de ser feita sobre a compreensão de como escrever um algoritmo 

e em que medida um algoritmo é diferente do que geralmente consideramos ser 

pseudocódigo. A abordagem que apresentamos aqui não aborda o pseudocódigo. 

Em vez disso, propomos escrever algoritmos com algum grau de formalidade, 

usando expressões ou instruções conhecidas, e considerando o detalhe de definir 

valores específicos de variáveis. Pode argumentar-se que estamos a escrever 

pseudocódigo e não algoritmos. Não vamos contestar isso. Descobrimos que quando 

tentamos escrever um algoritmo para classificar uma lista de valores usando o 

Bubble Sort, usaremos variáveis que atuam como índices de varrimento de matrizes, 

ou índices de comparação de entre outros. 

 

O principal objetivo consiste em que o leitor/estudante perceba que, para adicionar 

a a b, é necessário definir o resultado da operação em c.  

 

Escrever o meu primeiro algoritmo 

 

Que comecem os jogos! 

 

Antes de tentarmos escrever o nosso primeiro algoritmo, é provavelmente sensato 

explicar o que é um 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. 

 

Permitem-nos sublinhar alguns dos aspetos contidos na definição de algoritmo. A 

primeira é que um algoritmo serve para resolver um problema específico, 

geralmente uma pequena parte de um problema maior. A segunda é que 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. 

 

O último aspeto que queremos sublinhar é que é esperado que um algoritmo 

entregue resultados em tempo finito, ou seja, embora o número de passos precise 

de ser limitado, o tempo que o algoritmo precisa para ser executado, também precisa 

de ser limitado. 

 

Também relacionado com a noção de algoritmo está a definição do que é a 

linguagem de programação. Em primeiro lugar, 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 possível definição 

do que é uma linguagem de programação foi escrita há algum tempo na Wikipédia, 

da seguinte forma: 

 

“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.”3  

 

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. É fácil entender que, por exemplo, 

podemos enviar dados para o computador usando um teclado. Isto é o que 

normalmente chamamos de input (entrada de dados). Existem outras formas de 

fornecer dados a um programa. Por exemplo, os dados podem ser codificados como 

parte do programa, ou os dados podem ser lidos a partir de um ficheiro previamente 

armazenado num disco rígido a que o computador tem acesso. 

 
3 Inicialmente publicado no https://en.wikipedia.org/wiki/Programming_language. A publicação do 

dia 31 de agosto de 2020 apresenta uma definição diferente. 

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


   

 

Quanto à visualização dos resultados, é comum utilizar um ecrã ou uma impressora. 

Outras maneiras podem incluir escrever os resultados num ficheiro que é 

armazenado numa memória externa a que o computador tem acesso. Além das ações 

de input e output, sabemos que o computador também é capaz de realizar cálculos, 

e que estes cálculos serão feitos de acordo com as instruções escritas num programa. 

 

Assim sendo, para a nossa avaliação inicial das capacidades de um computador 

podemos dizer que 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. 

 

A conclusão final é que num algoritmo não podemos escrever uma linha que diga, 

por exemplo, Calcule o valor do imposto para o Produto X, uma vez que este 

é um comando ambíguo. Temos de especificar a taxa do imposto e detalhar 

exatamente como é que o cálculo do valor do imposto vai ser feito a esse produto 

específico. 

 

 

Um pouco de código 

 

O exemplo apresentado no Código 1 exibe um programa de amostras escrito na 

linguagem de programação Java. Note que 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. 

 

Como em qualquer língua, 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. 

 
Código 1 – Exemplo do programa em Java para calcular a soma dos números 2 e 5, e apresentar o resultado final 

no ecrã. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

public static void main(String[] args) { 
  int a, b, sum; 
  a=5; 
  b=2; 
  sum=a+b; 
  System.out.println("The result of the sum of "+a+ 

     " with "+b+" is "+sum); 
} 

 

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. Além disso, existem vários estilos que 

podem ser adotados relativamente à definição dos nomes de variáveis no 

programa4.  

 

Pode agora argumentar que, embora a sum variável tenha um nome significativo, as 

variáveis a e b não têm. Tem razão – pontos extra para si, se descobrir o motivo, 

antes de ler o resto da informação. No entanto, algumas variáveis mais simples não 

requerem nomes significativos longos, como as duas parcelas de uma adição ou uma 

variável num pequeno ciclo. 

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

(ver Output 1), o que não é muito útil. Neste caso, dizemos que o input está bem 

codificado no programa. 

 

 
4 Pode encontrar mais informações, por exemplo, aqui: 

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

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


   

 

O Código 2 mostra um programa que faz exatamente a mesma coisa que o Java 

apresentado no Código 1, mas desta vez, escrito em Python 3 (Python 3.0). Quais são 

as diferenças visíveis entre estas duas peças de código? Abordaremos algumas das 

diferenças e similaridades entre linguagens de programação noutra unidade. 

 

Como prometido no título deste capítulo, 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. 

Como pode imaginar, muitas vezes não há uma única maneira de escrever um 

algoritmo. O algoritmo do Código 1 pode ser escrito como o Algoritmo 1 mostra. Por 

favor, observe que na linha quatro do algoritmo, a forma como o resultado é 

apresentado não está perfeitamente especificado. Como este é um algoritmo, é 

geralmente deixado nas mãos do programador, detalhar o formato e o conteúdo do 

output, bem como, muitas vezes, os nomes das variáveis. Assim, quando o 

leitor/programador entender o processo do algoritmo, o leitor perceberá que o 

algoritmo pode ser escrito com um grau considerável de liberdade. 

 
Output 1 – Output resultante da execução do programa do Código 1. 

O resultado do somatório de 5 e 2 é 7 

 

 
Código 1 – Amostra do programa Python 3, que calcula a soma dos números 2 e 5, apresentando o seu resultado 

no ecrã. 

1 

2 

3 

4 

a = 5 

b = 5 

sum=a+b 

print('The sum of ',a , ' with ',b,' is ', sum) 

 
Algoritmo 1 – Possível descrição do algoritmo utilizado no programa do Código 1. 

1. Store 5 to integer variable a 

2. Store 2 to integer variable b 

3. Calculate a + b and store the result in integer variable sum 

4. Display the result message, showing the values for the variables 

a, b, and sum. 

 

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: 

 
Algoritmo 2 – Uma possível descrição do algoritmo da soma de dois números inteiros e demonstração do 

resultado. 

1. Ask the user to enter an integer, store it to variable a 

2. 2. Ask the user to enter an integer, store it to variable b 

3. 3. Calculate a + b and store the result in integer variable sum 

4. 4. Display the result message, showing the values for the variables 

a, b, and sum. 

 

 

O que é um Algoritmo? 

 

Como pode ver no Algoritmo 2, apenas as linhas 1 e 2 foram alteradas. De facto, o 

utilizador que executar este programa só entenderia o que este faz depois do 

programa apresentar a sua mensagem com o resultado final. Neste sentido, este 

algoritmo não é um bom exemplo, pois um algoritmo deve ser o mais amigável 

possível, tanto para o programador, como para o utilizador. 

 

Há muitos exemplos de algoritmos bem conhecidos, um deles é possivelmente, o 

algoritmo do Euclid, que encontra o maior divisor comum para dois números 

inteiros não negativos. Iremos estudar esse algoritmo mais tarde neste curso. 

 

Gostaríamos ainda de transmitir informações adicionais sobre o que é um algoritmo. 

Sabemos que um algoritmo é uma sequência de passos que precisam de ser tomados 

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: 

 

1. Inequívoco/claro; 

2. Eficaz; 

3. Tem um término/fim; 

4. Correto/certo. 

 

Vamos detalhar um pouco cada um deles: 
 



   

 

1. Inequívoco e 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). 

2. Eficaz: isto significa que o algoritmo é eficaz, isto é, fornece um output/uma 

saída/solução para o problema. 

3. Tem término ou fim: como indicado anteriormente, o algoritmo deve correr 

e ter um fim num tempo aceitável. 

4. Correto ou certo: isto significa que o output é o esperado e é aceitável 

considerando o input inserido. 

 

Note que ao descrever o conceito de algoritmo, não usamos a expressão "eficiente", 

mas sim "eficaz". Na verdade, existem alguns problemas aos quais não temos a 

certeza sobre qual é o algoritmo mais eficiente, mas sabemos de algoritmos eficazes. 

Claro, o algoritmo mais eficiente é aquele que fornece o output correto enquanto 

utiliza a quantidade mínima de tempo e recursos computacionais. Um exemplo de 

um problema ao qual não se conhece um algoritmo eficiente é o problema do 

Vendedor Itinerante. Neste problema há uma lista de clientes em diferentes cidades 

que precisam de ser visitados por um vendedor. Espera-se que o algoritmo receba a 

lista de clientes e seus endereços e determine a melhor forma possível de visitar 

cada um deles com o menor custo no seu output, sendo este custo o número de 

quilómetros percorridos, num tempo mais curto de viagem, priorizando os clientes 

mais importantes, ou combinando estas ou outras variáveis. 

 

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 (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – O algoritmo como uma função. 

 

 

Input
Algoritmo ou 

Processo
Output



   

 

Variáveis 

 

No Algoritmo 2 usámos três variáveis: a, b e sum. Além disso, afirmou-se que estas 

variáveis deveriam ser números inteiros. Então, o que é que isto significa 

exatamente? 

 

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. 

 

Existem muitas maneiras de classificar diferentes tipos de variáveis, mas por 

enquanto só consideraremos variáveis numéricas, do tipo inteiro e real. As variáveis 

inteiras armazenarão números inteiros, e as variáveis reais armazenarão um 

número que pode ser decimal. 

 

Como este é um curso sobre como aprender a escrever um algoritmo, não 

precisamos de nos preocupar com a gama de valores que cada variável irá manter, 

mas pode entender que quanto maior for a gama de valores, maior será a quantidade 

de memória que mais tarde teremos de usar no computador para atribuir a essa 

variável. 

 

As variáveis devem ter nomes, como já vimos antes. Existem algumas regras muito 

fáceis para atribuir nomes a variáveis, uma delas já discutida aqui. Fazemos uma 

lista rápida de regras a ter em consideração, ao atribuir um nome às variáveis que 

se seguem: 



   

 

 

1. 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) and hourlyRate (preço por hora)? E, no entanto, ambas realizam 

exatamente a mesma operação. 

 

Código 2 – Duas linhas idênticas de código. 

a = b * c 

weeklyPay = hoursWorked * hourlyRate 

 

 

2. 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; 

3. 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; 

4. Se pretender selecionar um estilo para definir os nomes das suas variáveis, 

por favor, 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; 

5. 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. Por 



   

 

favor, 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); 

6. 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? (ver Algoritmo 3) 
 

Algoritmo 3 – Possível algoritmo de divisão de dois números, com apresentação do resultado final. 

1. Ask the user to enter a number, the dividend, and store it to 

variable a 

2. Ask the user to enter another number, the divisor, and store it 

to variable b 

3. Calculate a / b and store the result to real variable res 

4. Display the result message, showing the values for the variables 

    a, b, and res. 

 

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. 

Abordaremos os diferentes tipos de variáveis que temos à nossa disposição no 

próximo capítulo, mas, para já, transgrediremos ligeiramente a regra #1 das 

características de um algoritmo e encontraremos as variáveis como "números", o 

que, naturalmente, é bastante ambíguo. 

 

Mas, se programássemos este algoritmo, qual seria um possível output? Considere 

que o programa apresenta o seguinte. 

 
Output 2 – Output resultante do correr do programa representado pelo Algoritmo 3 (o texto introduzido pelo 

utilizador é apresentado a azul). 

Please enter a number for the dividend: 6 

Please enter another number for the divisor: 2 

The result of the division of 6 by 2 is 3.0. 



   

 

 

Podemos ver que, 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. É também uma característica da linguagem de programação Python 3 que 

vamos usar neste módulo para apresentar alguns exemplos de algoritmos, por isso 

não precisa de se preocupar com isso por agora. Mas fique descansado, a maioria 

das linguagens de programação têm ferramentas que pode usar para formatar o 

output de variáveis como desejar. 

 

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

input (Output 3). 

 

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). 

 
Output 3 – Output resultante do correr do programa em Python 3 representando o Algoritmo 3 com erro (o texto 

introduzido pelo utilizador é apresentado a azul). 

Please enter a number for the dividend: 6 

Please enter another number for the divisor: 0 

Traceback (most recent call last): 

  File "main.py", line 3, in <module> 

    res=float(a)/float(b) 

ZeroDivisionError: division by zero 

 

Como ainda não chegámos ao ponto em que precisamos de escrever o programa 

final, e ainda estamos a tentar escrever o algoritmo, é provavelmente uma boa ideia 

prever todos os valores que o utilizador pode inserir. É por isso que precisamos de 

verificar se o valor que o utilizador introduz como divisor é diferente de 0, ou, se o 

utilizador escolher a entrada 0, o algoritmo não deve executar a divisão, mas sim 

exibir uma mensagem de erro. 

 



   

 

O algoritmo, protegido contra um input inválido, poderia ser apresentado como o 

demonstrado no Algoritmo 4. 

 
Algoritmo 4 – Possível algoritmo de divisão de dois números com apresentação do resultado final, com prevenção 

de divisão por zero. 

1.  Ask the user to enter a number, the dividend, and store it to 

variable a 

2.  Ask the user to enter another number, the divisor, and store it to 

variable b 

3.  If b equals 0, then 

3.1   Display the message “Division by zero is not possible” 

    Else 

3.2     Calculate a / b and store the result in integer variable res 

3.3     Display the result message, showing the values for the variables 

        a, b, and res 

4.  Display the message “The algorithm has finished.” 

 

Pode ver que no Algoritmo 4 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. 

 

A linha 3 deste exemplo 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 pode ver que 

decidimos exibir uma mensagem final na linha 4. Incluímos esta linha 4 apenas para 

nos permitir 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, torna-se claro, que instruções como 3.1, 3.2 e 3. 3 são 

executados apenas dependendo da condição na instrução 3 ser verificada ou não. 

 

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.  

 

Também decidimos escrever as instruções deste algoritmo usando 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 e a sua utilização é 



   

 

considerada uma boa prática, pois permite-nos ler e compreender melhor o 

algoritmo. 

 
No Algoritmo 4 introduzimos também uma nova convenção de formatação. Usámos 

"" para representar uma mensagem específica que queremos ver exibida no ecrã do 

output do computador. Um exemplo disso pode ser visto nas instruções da linha 4.  

 

É habitual escrever algoritmos da forma mais simples possível, tornando-os assim 

mais compreensíveis e legíveis por uma pessoa. O Algoritmo 4 poderia ter sido 

escrito assim:  

 

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. 

 

Comentários em algoritmos e em programas são sempre bem-vindos, desde que não 

nos distraiam de ler corretamente o algoritmo. Nos comentários, somos livres de 

escrever o que sentimos que nos ajuda a entender quais são os objetivos, os 

constrangimentos, e por vezes, datas de quando o algoritmo foi escrito e por quem.  

 

 
Algoritmo 5 – Possível algoritmo de divisão de dois números com apresentação do resultado final, com prevenção 

de divisão por zero com recursos a uma sintaxe mais simplificada. 

# This algorithm presents a simpler version of a program that divides 

two numbers and presents the results. 

1.  Input “Enter the dividend”, a 

2.  Input “Enter the divisor”, b 

3.  If b == 0 then 

3.1    Display “Division by zero is not possible” 

    Else 

3.2    res = a / b  

3.3    Display a, b, and res      

3.4 # make this message user friendly, please 

4.  Display “The program has finished.” 

 

 

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.  

 

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 =. É realmente irrelevante para a 

maioria dos casos, mas pode tentar pensar no teste de igualdade como uma condição 

através do qual o operador insere "==", uma vez que torna mais difícil cometer erros 

em línguas como C ou Python. 

 

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 "=". 

 

Problema 1 

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. Uma solução possível para 

este e outros problemas pode ser encontrada no capítulo 8. 

 

 

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? 

 

Como provavelmente já viram, a frase anterior 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. 

 

Simplifica 

 

Ao analisar o problema de “encontrar o aluno com a nota mais alta”, surgem diversos 

pontos a ser considerados quando escrevemos um algoritmo. Primeiramente, 

existem muitos alunos distribuídos por diversas turmas, sendo que no futuro é 

expectável que surjam novas turmas. Como tal, não nos é possível determinar se o 

nosso algoritmo vai abranger 10 alunos e as suas respetivas notas ou 10.000 alunos 

e as suas avaliações. Em segundo lugar, após verificar o quão bem o nosso algoritmo 



   

 

funciona e o quão prático este é, um dos nossos colegas professores iria pedir para 

aplicar o mesmo algoritmo aos seus alunos, até que abrangeria a escola toda e, quem 

sabe, diversos agrupamentos de escolas. 

 

Sabemos como decidir qual o número mais elevado, se a lista for composta apenas 

por dois alunos. 

 
Tabela 1 – Lista de dois alunos e respetivas avaliações. 

Número de Aluno Nome do Aluno Avaliação 
2222 Maria 8 
4444 Pedro 6 

 

Aproveitemos um momento para abordar adequadamente todos os diferentes itens 

que temos 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 linha contém os dados para o primeiro 

aluno, e a terceira linha contém os dados para o segundo aluno. Se tivéssemos uma 

lista de 100 alunos, teríamos uma tabela com 101 linhas. Como tal, podemos 

simplesmente omitir a primeira linha, uma vez que já sabemos que esta linha não 

contém dados variáveis (ênfase na variável). 

 

Neste momento, só sabemos usar variáveis simples. Então, vamos resolver isto 

usando variáveis como as conhecemos – mas esteja ciente de que não é assim que 

deve ser feito. 

 
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). 

 

Antes de começarmos a escrever o nosso algoritmo, ajuda visualizar que 

informações queremos ver exibidas no ecrã. Propomos que o algoritmo apresente 

algo assim (Output 4): 



   

 

Output 4 – Proposta de Output do algoritmo utilizado para descobrir o aluno com a nota mais alta. 

… 

The student with the highest grade is 

Student number: NNNN 

Student name: XXXXXXXXXXXXXX 

Student grade: NN 

The algorithm has finished. 

 

O Algoritmo 6 apresenta uma proposta de um algoritmo que resolve este problema. 

 

Podemos ver que este algoritmo começa por pedir ao utilizador 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. Podemos fazê-lo porque o atraso entre a exibição das linhas é considerado 

inexistente, e porque desenhámos um esboço de como deverá ser o output deste 

algoritmo. Na verdade, definir um esboço do que deve ser o output é muito comum, 

e ajuda-nos a pensar no que o algoritmo deve fazer para produzir o resultado 

esperado. Vimos na secção 2.1 que um algoritmo nos 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. 

 
Algoritmo 6 – Possível algoritmo para descobrir qual o aluno com a nota mais alta, numa lista de dois alunos. 

# This algorithm presents a solution to find the student with the highest 

grade from a list of two students. 

1.  Input “Enter the number of the first student”, numberStudent1 

2.  Input “Enter the name of the first student”, nameStudent1 

3.  Input “Enter the grade of the first student”, gradeStudent1 

4.  Input “Enter the number of the second student”, numberStudent2 

5.  Input “Enter the name of the second student”, nameStudent2 

6.  Input “Enter the grade of the second student”, gradeStudent2 

7.  Display “The student with the highest grade is” 

8.  If gradeStudent1 > gradeStudent2 then 

8.1    Display “Student number: ”, numberStudent1 

8.2    Display “Student name: ”, nameStudent1 

8.3    Display “Student grade: ”, gradeStudent1 

    Else 

8.4    Display “Student number: ”, numberStudent2 

8.5    Display “Student name: ”, nameStudent2 

8.6    Display “Student grade: ”, gradeStudent2 

9.  Display “The algorithm has finished.” 

 

Irá este algoritmo funcionar para o nosso problema simplificado? Sim.  



   

 

 

É este algoritmo considerado elegante? Não. Mas esta será uma questão a ser 

abordada mais tarde. 

Está este algoritmo completo, no sentido em que cobre todos os cenários possíveis? 

Não. Porquê? Vai descobrir e tentar propor uma solução que resolva esta falha (mas 

não se preocupe, iremos mostrar qual é o problema na próxima secção). 

 

Queremos terminar esta abordagem sublinhando o que fizemos aqui. 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. 

 

Reduzir a dimensão 

 

Podemos ver na Tabela 1 que não temos uma lista de notas, temos três listas. A 

primeira lista consiste na lista com os números de aluno (coluna 1), a segunda lista 

evidencia o nome dos alunos (coluna 2), e a terceira lista apresenta as avaliações de 

cada aluno (coluna 3). 

 

Assim sendo, poderíamos simplificar o problema concentrando-nos na única lista 

que precisamos de processar - a lista das avaliações. 

 

Vamos reformular o Algoritmo 6 e apresentar uma solução que, embora não 

apresenta o output desejado, é mais simples. 

 
Algoritmo 7 – Outra proposta de Output do algoritmo utilizado para descobrir o aluno com a nota mais alta. 

# This algorithm presents a simpler solution to find the student with 

the highest grade from a list of two students. 



   

 

1.  Input “Enter the grade of the first student”, gradeStudent1 

2.  Input “Enter the grade of the second student”, gradeStudent2 

3.  Display “The student with the highest grade is” 

4.  If gradeStudent1 > gradeStudent2 then 

4.1    Display “the first student has the highest grade” 

5.  If gradeStudent2 > gradeStudent1 then 

5.2    Display “the second student has the highest grade” 

6.  If gradeStudent1 == gradeStudent2 then 

6.1    Display “both students have the same grade” 

9.  Display “The algorithm has finished.” 

 

Como pode ver no Algoritmo 7, a não-completitude que encontramos no Algoritmo 

6 aparenta estar resolvida, uma vez que 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.). 

 

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 

 

Esperamos não nos ter esquecido de nenhum cenário possível, mas podemos ver 

que, passando de dois para três alunos, também passamos de três para sete 

possíveis cenários. O aumento do número de avaliações a considerar e processar só 



   

 

tornará impossível gerir este processo, pelo que sabemos que esta não é uma forma 

viável de resolver este problema. 

 

Antes de avançarmos para o próximo passo de aprendizagem de novas palavras, 

ferramentas e estratégias que nos permitem escrever algoritmos, queremos alertar 

que no Algoritmo 7, pode ver que utilizámos uma versão simplificada da instrução 

condicional if…then…else. Como pode ver nas linhas 4, 5 e 6, não é utilizada a 

palavra else na criação do grupo de instruções. Na maioria das linguagens de 

programação (e também em algoritmos), o bloco de instruções else é opcional.  

 

Há uma maneira de representar visualmente o fluxo deste algoritmo, usando 

fluxogramas. Abordaremos os fluxogramas no próximo capítulo. 

 

No capítulo 7 abordamos outras estratégias que auxiliam a abordagem de 

problemas complexos. 

 

 

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. Esta é uma definição simples 

de uma matriz, e na Equação 1 evidenciamos um exemplo de uma matriz, 

semelhante às utilizadas em matemática. 

 

𝑀 = [

𝑚1,1 𝑚1,2 𝑚1,3

𝑚2,1 𝑚2,2 𝑚2,3

𝑚3,1 𝑚3,2 𝑚3,3

] 

Equação 1– Exemplo da matriz designada de M. 

 

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: 

 

𝑀 =  [
1 0 0
0 1 0
0 0 1

]. 

 



   

 

Há muitas coisas a evidenciar sobre matrizes. A primeira é que 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 apresentada na Equação 2. 

 

𝑁 =  [
3
4
1

] 

Equação 2– Exemplo da matriz designada de 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. 

 

Em algoritmos e matemática, podemos definir matrizes que são tão grandes e 

multidimensionais quanto quisermos. Nos computadores não é tão fácil fazê-lo, uma 

vez que precisamos de armazenar todos os valores da matriz na memória do 

computador, e este costuma ser um recurso limitado. 

 

As matrizes desempenham um papel fundamental na construção de um algoritmo e 

na computação, pelo que devemos usá-las para resolver o nosso problema de 

averiguação do aluno com a avaliação mais elevada. 

 

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

 
Uma das características das matrizes é que normalmente precisam de ser definidas 

previamente no algoritmo, e também não podem ser redimensionadas durante o 

tempo de execução de um programa. Isto é, uma vez que uma matriz é definida com 

uma determinada dimensão, digamos 10 linhas e 1 coluna, permanece assim até que 

o programa termine. Podemos alterar os valores dentro da matriz quantas vezes 

desejamos, mas adicionar uma 11ª coluna normalmente não é permitido. Dito isto, 

temos também de lembrar que para muitas línguas mais recentes, esta não é 

realmente uma limitação, no entanto, ainda é considerada uma boa prática de 



   

 

programação - não redimensionar matrizes. Além disso, se houver uma estrutura 

de dados cuja dimensão tenha de ser alterada durante o funcionamento do 

programa, então devemos selecionar outra estrutura de dados, como por exemplo 

uma Lista (ver secção 5.1). 

 

Abordamos os valores dentro de uma array da mesma forma que fazemos numa 

matriz: usando índices, como evidenciado na seguinte seção. 

 

Para terminar esta seção, precisamos evidenciar que após a introdução das 

variáveis, a array ou matriz consiste na mais simples das estruturas de dados 

compósitos. Numa array, o que temos é uma coleção de variáveis que podemos usar 

com o mesmo nome, distinguindo um valor do outro usando um ou mais índices. 

Também temos de sublinhar que, sendo produto de uma recolha de dados, é de 

esperar que as matrizes sejam usadas com dados do mesmo tipo; ou seja, podemos 

definir uma matriz para armazenar os números dos alunos, outra matriz para 

armazenar os seus nomes, e outra matriz para armazenar as avaliações, mas não 

uma matriz para armazenar a primeira linha da tabela, ou a segunda, ou por aí em 

diante. Os valores de uma matriz devem ser sempre do mesmo tipo e natureza. 

 

Sweeping a vector – conheça as 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. 

 
Algoritmo 8 – Um terrível exemplo de como usar uma array. 

# This algorithm is not completely useless, it serves as a bad example. 

1.  Define G(100)                      # G will be an array with 100 

lines 

2.  Input “Enter the grade of the first student”, G(1) 

3.  Input “Enter the grade of the second student”, G(2) 

4.  Input “Enter the grade of the third student”, G(3) 

… 

101.  Input “Enter the grade of the 100th student”, G(100) 

… 

 



   

 

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. 

 

Precisamos fazer um parêntesis aqui, devido a uma ligeira incongruência na 

indexação de arrays e matrizes. Em matemática, um índice geralmente começa em 1 

e vai para o fim da dimensão da matriz, como vimos na Equação 1. No entanto, em 

arrays, e para a maioria das linguagens de programação, definir uma array da forma 

como fizemos na linha 1 permitir-nos-ia usar G(0), G(1),... e, finalmente, G(98) e 

G(99);  isto é, em arrays, os valores do índice geralmente começam no zero e não em 

um. Como tal, neste curso continuaremos a usar arrays com índices que variam do 1 

ao tamanho do índice, uma vez que nós vamos, entretanto, descobrir quando 

definimos uma matriz. 

 

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. 

 
Algoritmo 9 – Algoritmo parcial para ler 100 valores numa array. 

# This algorithm reads 100 values into an array. 

1.  Define G(100)                      # G will be an array with 100 

lines 

2.  for i=1 to 100 

2.1    Display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    Input G(i) 

3.  Display “grades entered, starting calculations…” 

… 

 

Podemos utilizar esta instrução como demostrado no Algoritmo 9. Denote, contudo, 

que há muitas maneiras que poderíamos ter usado para escrever o for..loop. No 

exemplo abaixo apresentado, 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). 

 

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. 
 

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. 

 

Também pode ver que adicionámos a linha 2.1 como cortesia ao utilizador, porque 

introduzir 100 valores usando o teclado sem qualquer tipo de feedback não é uma 

tarefa fácil, por isso mostramos uma mensagem para cada repetição do ciclo. 

 

Agora podemos completar o algoritmo executando, o que é designado de sweeping 

the array, ou varrer a array, para encontrar a avaliação mais alta. Tenha em atenção 

que este ainda estará incompleto, uma vez que o algoritmo apenas apresentará a 

nota mais alta, mas não estará preparado para lidar com uma situação em que mais 

do que um aluno tenha a mesma nota, e apresentar o valor mais alto5. Ainda assim, 

o Algoritmo 10 mostra uma boa abordagem para resolver o problema. 

 

Algoritmo 10 – Um algoritmo viável à obtenção do valor mais alto numa array de 100 valores dados. 

# This algorithm reads 100 values into an array,  

#  and displays what was the highest value entered 

1.  define G(100)                      # G will be an array with 100 

lines 

2.  for i=1 to 100 

2.1    display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    input G(i) 

 
5 Pode verificar que, apesar do problema inicial ser simples, quando tentamos escrever um algoritmo, 

encontramos novos problemas dentro do problema original. Mas não se preocupe, isto é muito 

comum em ciências computacionais, bem como na vida em geral. 



   

 

3.  display “grades entered, starting calculations…” 

4.  max=-1                      # we will use the value -1 as initial 

value 

5.  for i=1 to 100 

5.1    if G(i) > max  

5.1.1      max = G(i) 

6.  display “the highest grade found in this list was ”, max 

7.  display “the algorithm has ended” 

 

Fizemos uma série de mudanças simples no Algoritmo 10. Em primeiro lugar, todas 

as palavras de instrução estão agora escritas em minúsculas, uma vez que desta 

forma, somos capazes de simplificar a escrita. E, na linha 5.1, omitimos a expressão 

then, sem prejudicar a legibilidade do algoritmo. 

 

Tire um momento para analisar o Algoritmo 10. 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. 

 

Quantas linhas precisamos de mudar para executar o programa numa lista com um 

total diferente de alunos?6 

 

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: 

 

 
… 

3.  display “grades entered, starting calculations…” 

4.  max=G(1)   # we will assume that the first student has the highest 

grade 

5.  for i=2 to 100 

… 

 

Decidimos que o primeiro aluno tinha a nota mais alta (o que pode ou não ser 

verdade, o que é irrelevante, uma vez que o algoritmo ainda vai varrer o resto da 

 
6 Iria precisar de alterar as linhas 1, 2 e 5. 



   

 

array), 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. 

 

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; 

7. Ao mesmo tempo que lê as avaliações dos alunos, leia duas outras matrizes 

com os números de aluno e nomes dos alunos, obtendo uma exposição 

semelhante ao do Output 4. 

 

As respostas para estes desafios podem ser encontradas no capítulo 8, mas lembre-

se do que evidenciamos anteriormente: só sabe se sabe cozinhar quando colocar as 

mãos nas panelas e frigideiras na cozinha... assim, antes de atingirmos as soluções 

que propusemos, tente pensar (pelo menos) ou escrever (o melhor curso de ação 

para realmente aprender) as suas propostas. 

 

Antes de passar para a secção seguinte, aconselhamos vivamente que tente resolver 

o desafio anteriormente proposto, e leia a secção 8.1, uma vez que são feitas algumas 

considerações importantes e evidenciados alguns conceitos presentes que podem 

ser úteis na leitura dos próximos capítulos. 

 



   

 

Classificação de um vetor  

 

Nas secções anteriores abordámos o problema de determinar os nomes dos alunos 

que apresentaram a nota mais alta, e propusemos uma solução para encontrar a 

nota mais alta, contudo atingimos um impasse quando tentámos determinar todos 

os alunos que apresentaram essa nota em específico. Podíamos pensar numa forma 

de analisar a matriz várias vezes para: 1º, determinar a nota mais alta; 2º, apresentar 

todos os nomes dos alunos que tiveram essa nota. Pode escrever tal algoritmo?  

 

Uma outra possível solução seria classificar a matriz da avaliação (ou vetor da 

avaliação) em ordem descendente, e exibir o 1º elemento na matriz ordenada, o 

segundo elemento (se o segundo for igual ao primeiro), e o terceiro (se o terceiro 

for igual ao primeiro), e assim por diante. Isto não é muito diferente da proposta 

anterior, de varrer a matriz duas vezes. Na verdade, classificar a matriz é um pouco 

mais complicado a nível do esforço computacional, mas por outro lado, acabamos 

com mais informação, uma vez que toda a matriz fica ordenada. 

 

Classificar dados é uma das tarefas mais comuns da computação, os quais podem ser 

observados ao nosso redor. Quando recebe o extrato do movimento da sua conta 

bancária, os movimentos são classificados por data e hora. As listas de estudantes 

são geralmente ordenadas pelo número de estudante. As listas de livros são 

classificadas por título, ou por autor, ou por tópico (e em alguns momentos, por 

todos estes combinados). 

 

Existem muitos algoritmos de triagem ou de seleção (pode dar uma olhada em 

alguns deles aqui7), que utilizam diferentes estratégias, incluindo a divisão dos 

dados que têm de ser classificados, a fusão de dois conjuntos aleatórios de dados, e 

até a trocar de dois elementos consecutivos, entre outros. 

 

Uma vez que estamos a trabalhar com matrizes, apresentaremos aqui o algoritmo 

Bubble Sort. Este não é o algoritmo mais eficiente, nem o mais rápido, se quisermos 

 
7 https://en.wikipedia.org/wiki/Sorting_algorithm  

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


   

 

aplicá-lo a grandes volumes de dados. Mas como queremos classificar uma matriz 

com 100 elementos, o Bubble Sort servirá na obtenção do objetivo pretendido. 

 

O algoritmo Bubble Sort é assim designado uma vez que o 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 por consecutivamente. 

Para uma matriz com elementos n, precisa realizar varrimentos n-1, porque no 

último varrimento, coloca não um, mas dois elementos. 

 

Existem muitas formas de implementar o Bubble Sort, mas aqui está uma proposta 

para a utilização desta metodologia. Neste algoritmo só vamos classificar o conjunto 

de notas da avaliação.  

 
Vamos considerar mais algumas linhas para explicar como nos propomos fazê-lo. 

Precisamos que a matriz seja ordenada de uma forma que o valor mais alto seja 

colocado na posição número 1 da matriz.  

 

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 espere, isto não é o que queremos, 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 11 mostra como isto pode ser escrito. 

 
Algoritmo 11 – Possível implementação do algoritmo de Bubble Sort na matriz da avalização dos alunos. 

1.1  numberOfStudents=100               # new constant 



   

 

1.2  define G(numberOfStudents)         # G will be an array with 100 

lines 

2.  for i=1 to numberOfStudents 

2.1    display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    input G(i) 

3.  display “grades entered, starting the sorting phase…” 

# 

# the Bubble Sort algorithm starts here  

# 

4.  for i=1 to numberOfStudents-1       # this will be the sweeping loop 

4.1    for j=1 to numberOfStudents-i    # this is the comparison loop 

4.1.1    if G(j) < G(j-1)  

4.1.1.1    swap G(j) with G(j+1) 

#       loop in j ends here 

#   loop in i ends here 

# 

# and this is it! The Bubble Sort Algorithm is composed by two nested 

loops 

# 

5.  display “this if the sorted array” 

6.  for i=1 to numberOfStudents 

6.1    display G(i) 

7.  display “the algorithm has ended” 

 

Há diversos pontos a reter no Algoritmo Algoritmo 11. 
 

O primeiro é que 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 explicado anteriormente. 

 

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. 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. Se quiser abordar mais sobre esta temática, 

encontra mais no link na nota de rodapé 9. 

 

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). 

 

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: 

 
# 

# the Bubble Sort algorithm starts here  

# 

4.  for i=1 to numberOfStudents-1       # this will be the sweeping loop 

4.1    for j=1 to numberOfStudents-i    # this is the comparison loop 

4.1.1    if G(j) < G(j-1)  

4.1.1.1    temp=G(j) 

4.1.1.2    G(j)=G(j+1) 

4.1.1.3    G(j+1)=temp 

#       loop in j ends here 

#   loop in i ends here 

# 

# and this is it! The Bubble Sort Algorithm is composed by two nested 

loops 

# 

 

Pode ver que adicionámos dois comentários que marcam o fim de cada um dos loops. 

Estes são, naturalmente, irrelevantes, pois o loop termina quando uma instrução 

num nível diferente de entalhe é encontrada, mas decidimos mantê-los, apenas para 

tentar deixar claro o que é o foco/corpo de cada loop. 

 

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. É provavelmente 

mais fácil entender a troca dos dois valores se pensar assim. Imagine que tem uma 

garrafa de refrigerante na mão direita, e um saco de pipocas na mão esquerda, e quer 

trocar as suas posições. Você precisará de colocar temporariamente um dos itens 



   

 

numa mesa para fazer a troca, ou, pode atirá-los ao ar como um malabarista, na 

esperança de não derramar o refrigerante nem perder umas pipocas... 

 

Para fechar esta secção, 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. Veja a nossa proposta de resposta na secção 8.2.  

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

laço interno Bubble Sort. 

 

Ainda dentro do loop 

No capítulo anterior, vimos o for..loop, mas há pelo menos duas outras maneiras 

que temos  de considerar  ao criar um loop. 

 

Veja o exemplo no Algoritmo 12, no qual apresentamos um possível algoritmo que 

escreva todos os números de 1 a 10. 

 
Algoritmo 12 – Simples algoritmo que apresenta todos os números inteiros compreendidos entre 1 e 10. 

1.1  upperLimit=10               # avoiding magic numbers… 

1.2  lowerLimit=1 

1.3  counter=0 

2.  for counter=lowerLimit to upperLimit 

2.1    display counter 

3.  display “the algorithm has ended” 

 

Este foi, na verdade, um algoritmo muito simples. Só precisávamos de usar 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 você sabe com 

antecedência quantas repetições o corpo do ciclo terá de executar, como 

demonstrado no exemplo do Algoritmo 12. 

 



   

 

No entanto, há outras situações em que tem o loop e não se sabe dizer com 

antecedência quantas repetições terá de fazer. É por isso que precisamos de outros 

tipos de loop. 

 

Uma vez mais, o loop 

 

Na verdade, o loop for pode ser descrito de outras maneiras. Veja o Algoritmo 13. 

Pode ver que aqui 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).  

 

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. 

 
Algoritmo 13 – Simples algoritmo que apresenta todos os números inteiros compreendidos entre 1 e 10, com 

recurso a instruções para saltar. 

1.1  upperLimit=10               # avoiding magic numbers… 

1.2  lowerLimit=1 

1.3  counter=lowerLimit 

2.  if counter > upperLimit 

2.1    go to line 6 

3.  display counter 

4.  counter = counter +1 

5.  go to line 2 

6.  display “the algorithm has ended” 

 

É claramente muito mais simples escrever um for..loop como fizemos no 

Algoritmo 12, então esta forma de representar estes loops não é muito usual. 

 



   

 

Como último comentário sobre o for..loops - e apenas para for..loops-, 

precisamos de dizer que, geralmente, não é considerado uma boa prática mudar o 

valor da variável loop quanto dentro do loop. Por exemplo, a linha 2.2 mostrada no 

Algoritmo 14, é geralmente considerada um mau exemplo, pois isso faria com que o 

algoritmo nunca terminasse, uma vez que o counter nunca atingiria o valor 

upperLimit. 

 
Algoritmo 14 – Um mau exemplo de um algoritmo, uma vez que muda o valor da variável loop ainda dentro do 

loop. 

1.1  upperLimit=10               # avoiding magic numbers… 

1.2  lowerLimit=1 

1.3  counter=0 

2.  for counter=lowerLimit to upperLimit 

2.1    display counter 

2.2    counter=0 

3.  display “the algorithm has ended” 

 

 

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. 

 

Considere o seguinte problema: foi-lhe dada uma longa lista de valores (por 

exemplo, 3 ou 4 páginas) e precisa de calcular a média para todos esses valores. Se 

soubéssemos quantos valores tem na lista, poderia simplesmente aplicar o 

Algoritmo 18. No entanto, não quer contar todos, então pensa "e se eu introduzir os 

valores e o algoritmo considerar que quando encontrar o valor 0, é porque não há 

mais valores e pode calcular a média dos valores anteriormente inseridos?". 

 

Há muitos exemplos que não podem ser processados com um for..loop, pelo 

simples facto de que não se sabe quantas repetições vamos precisar de considerar. 

Este é o momento de usar o while..loop. 

 
Algoritmo 15 – Um algoritmo possível no cálculo da media dos valores de uma lista da qual se desconhece o 

tamanho. 

1.1  counter=0      # we need a counter to know how many values we 

entered 

1.3  sum=0          # we will initialize this accumulator to 0 



   

 

1.4  average=0      # at this point, average is also 0 

2.  display “Please enter the a value (0 to end) ”, val 

3.  if val != 0     # we read “!=” as “different” 

3.1    sum = sum + val 

3.2    counter = counter +1 

3.3    go to step 2 

#   the algorithm only reaches this point if the value entered was 0 

4.  display “the user entered”, counter, “ values” 

5.  average = sum / counter 

6.  display “the average for the values is ”, average 

7.  display “the algorithm has ended” 

 

Precisamos de adicionar alguns comentários ao Algoritmo 15. Primeiro, 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 na sum, 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). 

 

No entanto, este algoritmo tem um problema. Consegue identificar o problema? 

Vamos dar-lhe uma pista na secção 8.3. 

 

O Algoritmo 15 mostra um típico while..loop, e isto poderia ser melhor escrito da 

seguinte forma (Algoritmo 16). 

 
Algoritmo 16 – Um possível algoritmo de while..loop. 

1.1  counter=0      # we need a counter to know how many values we 

entered 

1.3  sum=0          # we will initialize this accumulator to 0 

1.4  average=0      # at this point, average is also 0 

1.5  val=-1         # we define -1 as a dummy value, as it will not be 

used 

2.  while val != 0  # we read “!=” as “different” 

2.1    display “Please enter the a value (0 to end) ”, val 

2.2    sum = sum + val 

2.3    if val != 0 

2.3.1      counter = counter +1 

2.4  loop 

#   the algorithm only reaches this point if the value entered was 0 

3.  display “the user entered”, counter, “ values” 

4.  average = sum / counter 

5.  display “the average for the values is ”, average 

6.  display “the algorithm has ended” 



   

 

 

Podemos acrescentar uns comentários relativamente ao while..loop. Primeiro, 

com esta nova apresentação, o loop é mais claro, como podemos ver que as linhas 

2.1, 2.2 e 2.3 compoêm o corpo do loop. A linha 2.4 termina o while..loop e devolve 

o controlo do algoritmo à linha 2.1. 

 

Finalmente, 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. Recuperemos o Algoritmo 15 e 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. E é exatamente isto que 

fazemos no Algoritmo 17. 

 

Algoritmo 17 – Mais um algoritmo possível para calcular a media dos valores de uma lista com número de 
entradas desconhecidas. 

1.1  counter=0      # we need a counter to know how many values we 

entered 

1.3  sum=0          # we will initialize this accumulator to 0 

1.4  average=0      # at this point, average is also 0 

2.  display “Please enter the a value (0 to end) ”, val 

3.  sum = sum + val 

4.  counter = counter +1 

5.  if val != 0     # we read “!=” as “different” 

5.1    go to step 2 

6.  counter = counter -1   # the user entered 0 and we need to discard 

the  

#                            last increment 



   

 

#   the algorithm only reaches this point if the value entered was 0 

7.  display “the user entered”, counter, “ values” 

8.  average = sum / counter 

9.  display “the average for the values is ”, average 

10.  display “the algorithm has ended” 

 

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 (Algoritmo 

18). 

 
Algoritmo 18 – Um possível repeat..until loop. 

1.1  counter=0      # we need a counter to know how many values we 

entered 

1.3  sum=0          # we will initialize this accumulator to 0 

1.4  average=0      # at this point, average is also 0 

2.  repeat 

2.1    display “Please enter the a value (0 to end) ”, val 

2.2    sum = sum + val 

2.3    counter = counter +1 

2.4  until val == 0        # this is the exit condition 

3.  counter = counter -1   # the user entered 0 and we need to discard 

the  

#                            last increment 

#   the algorithm only reaches this point if the value entered was 0 

4.  display “the user entered”, counter, “ values” 

5.  average = sum / counter 

6.  display “the average for the values is ”, average 

7.  display “the algorithm has ended” 

 

Observações finais relativamente aos loops 
 

Como estamos a escrever algoritmos para executar em computadores, não é 

surpresa que tentemos resolver problemas de "computação", como a triagem 

(sorting), a procura de máxima e mínima, entre outros. 

 

Muitas vezes estas tarefas 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. 

 
1. 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. 

2. 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). 

3. 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. 

4. 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). 

5. 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. 

6. Combinando as duas observações anteriores, concluímos que o 

repeat..until  consiste no único loop que é executado pelo menos uma vez. 

7. 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.  

8. Como mencionado antes, no for..next loop, é geralmente considerado 

deselegante modificar a variável loop. 

9. Não há problema em ter loops aninhados, isto é, loops dentro de loops. 

Usamos loops aninhados no algoritmo Bubble Sort (Algoritmo 11). 



   

 

10. 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. 

 

Os loops constituem uma componente vital dos algoritmos e programas de 

computador, por isso pode querer conhecer o seu uso mais detalhadamente. 

Existem muitos exemplos na web, mas se se sentir curioso, pode querer verificar 

alguns dos exemplos em Python neste link: https://wiki.python.org/moin/ForLoop.  

Mais estruturas de dados e rotinas 

Conheça as listas 

 

No capítulo anterior recorremos a matrizes para armazenar os dados que nos 

permite aceder a cada um dos elementos, alterando simplesmente um número do 

índice. Esta metodologia tem diversas vantagens, como por exemplo, permite-nos 

usar loops para varrer a matriz e encontrar um tipo particular de dados. 

 

No entanto, muitas vezes não sabemos em antemão a dimensão da lista de dados 

que precisamos de processar, podendo ainda ter de manter a lista ordenada após a 

introdução de um novo conjunto de dados. 

 

Considere o exemplo de uma lista de compras: cada linha com um nome, um preço 

por unidade e a quantidade de artigos adquiridos. Normalmente é apresentada, 

nessa lista, o nome do produto e, eventualmente, uma quantidade. A figura 2 

apresenta um exemplo de uma lista de compras (sem especificar quantidades). 

 

https://wiki.python.org/moin/ForLoop


   

 

  
Figura 2 – Exemplo de uma lista de compras 8. 

 

A principal característica das listas é que, por definição, são dinâmicas. Isto é, por 

exemplo, fazer uma lista de compras e ir modificando à medida que sente 

necessidade, adicionando ou removendo outros itens à lista. No final, a lista pode 

estar vazia (ou não), dependendo apenas se conseguiu comprar todos os itens que 

havia escrito. 

 

Uma lista é composta por elementos ou nódulos (se quiser ser mais técnico). 

Apesar de não construirmos uma lista de propósito (às vezes apenas adicionamos 

elementos à medida que eles nos vêm à mente...), nem lhe atribuímos uma ordem. 

Por exemplo, na lista da Figura 2, o primeiro item é Ovos, o segundo item é Arroz, e 

o terceiro item é Massa. Pode querer atribuir uma ordem diferente a esta lista, por 

exemplo, do mais importante ao menos importante, ou de acordo com o layout dos 

produtos no supermercado à sua escolha, para minimizar o seu tempo de compras. 

 

De qualquer forma, as listas são estruturas de dados comuns e muito úteis para 

resolver diversos problemas. 

 

Como temos uma nova estrutura de dados, temos de pensar no tipo de operações 

que podemos realizar com uma lista. Temos de poder adicionar itens ao final da lista, 

e remover itens de qualquer lugar da lista. Se a lista estiver escrita em papel, como 

a da Figura 2, não podemos adicionar itens ao início da lista (exceto se a lista estiver 

vazia), e não podemos adicionar itens no meio da lista. Mas geralmente, nas listas 

 
8https://3.bp.blogspot.com/-4hzyvD-

EGII/UlHFddjeiJI/AAAAAAAAIZE/5IglF502OB4/s1600/Lista.jpg  

https://3.bp.blogspot.com/-4hzyvD-EGII/UlHFddjeiJI/AAAAAAAAIZE/5IglF502OB4/s1600/Lista.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-4hzyvD-EGII/UlHFddjeiJI/AAAAAAAAIZE/5IglF502OB4/s1600/Lista.jpg


   

 

em programação, podemos fazer estas duas operações. Há outras operações que 

também podemos fazer nas listas, mas não as detalharemos neste momento. 

 

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 queue (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. 

 

Assim sendo, uma queue permite efetuar as seguintes operações: 

1. Adicionar / enqueue um novo nódulo à queue, 

2. Remover / dequeue um nódulo da queue. 

 

Também precisamos de considerar os seguintes procedimentos: 

3. Pode a queue estar vazia? 

4. O nódulo X já está na queue?  

5. Qual a dimensão das queue? E, eventualmente:  

6. É a queue maior do que o tamanho máximo permitido/estabelecido pelo 

algoritmo? 

De facto, as operações 3, 4 e 6 dizem ser Boolean, no sentido de que a sua resposta 

respetiva é verdadeira (true) ou falsa (false). E podemos pensar que a operação 

em 3 pode ser implementada usando a operação em 5, ou seja, se o tamanho da fila 

é 0, então a fila está vazia. 

 

Há outras operações que podemos realizar com base nas queues, nomeadamente: 
7. Qual o elemento na head (cabeça) da queue? E; 

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

 
Como podemos ver, os termos head e tail são utilizados para representar o início e 
o fim da queue. 



   

 

E finalmente, como forma de implementação da operação presentada no 4, 
precisamos de pelo menos um método adicional, o nextNode. 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: 

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

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

 
Agora vamos experimentar escrever alguns algoritmos que utilizam queues.  

 

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 queue. 

 

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. 

 

Por favor, note que nos exemplos anteriores (A. e B.), não fazemos nenhuma 

suposição sobre se a queue está vazia ou não, apenas assumimos que a lista foi 

criada. Se feita em papel, a lista consistiria numa folha com o título “A minha 

playlist”.  

 

Vamos começar! 

 

Como podemos adicionar uma nova música à queue? Primeiro temos que considerar 

a possibilidade da queue estar vazia. Se a queue estiver vazia, 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 a queue não estiver 

vazia, precisamos de começar pela head e seguir em direção à tail, visitando cada 

nódulo intermédio. 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. Este processo é muito simples, na 

realidade. 

 

A Figura 3 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). Note que quando escrevemos 

"ponteiro" queremos apenas representar "algo que aponta para uma coisa em 

particular"; por exemplo, no Algoritmo 10, linha 2.2, o ponteiro poderia ser visto 

como a variável loop i. Como não sabemos quantas músicas a minha playlist terá, 

não devemos usar um array, então uma queue consiste numa estrutura de dados 

mais adequada. A Figura 3 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. 

 

 
Figura 3 – Um exemplo de uma playlist (queue) com três músicas, apresentando a Head, Tail, Current e os 

apontadores nextNode. 

 
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. 

 

               
               

           
      

             
          

               

    



   

 

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→; 

b) Quando escrevemos visitedNode = Tail→, queremos identificar 

visitedNode como a canção “Rosa Branca”; 

a. 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”.  

 
Algoritmo 19 – Adicionar uma música a uma playlist – um exemplo de uma queue. 

# This algorithm receives the title of the music to be added as a 

parameter 

# and this is the variable newSong  

# and returns 1 if the music has been added  

# or 0 if the music was already there 

# we assume that there is no limit for the size of this queue 

#  

# this algorithm is addSong(newSong) returns 0,1 

# 

1.  if myPlaylist is empty 

# this means that both the Head and Tail pointers are pointing to nothing 

1.1    create newNode 

1.2    newNode = newSong 

1.2    Head→ = newNode 

1.3    Tail→ = newNode 

1.4    return 1 

# when we issue the instruction return, the algorithm terminates, so no 

more 

# lines are executed 

# 

# we shall now start visiting all the nodes in the queue, 

2.  Current→ = Head→    # starting with the head 

3.  while Current→ != null 

# if the node we are currently in is the song we want to add,  

# then we know that this song is already in the list and we can exit 

3.1    if Current→ == newSong 

3.1.1      return 0      # we found the song already in the list, just 

exit 

3.2    Current→ = Current→nextNode→  # we can proceed to the next node 

4.  display “I have traversed all the queue and found that this new song 

is 



   

 

              not yet on the list, so I will add it to the Tail of the 

queue” 

5.  create newNode 

6.  newNode = newSong 

# we’ve added the new node, now we need to make sure the pointers stay  

# coherent, as follows 

7.  Tail→ nextNode→ = newNode 

8.  Tail→ = newNode 

9.  return 1 

 

 
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. 

 
1.  if myPlaylist is empty 

1.1    create newNode 

1.2    newNode = newSong 

1.2    Head→ = newNode 

1.3    Tail→ = newNode 

1.4    return 1 

2.  Current→ = Head→ 

3.  while Current→ != null 

3.1    if Current→ == newSong 

3.1.1      return 0 

3.2    Current→ = Current→nextNode→   

4.  … 

5.  create newNode 

6.  newNode = newSong 

7.  Tail→ nextNode→ = newNode 

8.  Tail→ = newNode 

9.  return 1 

 

Agora podemos fazer algumas observações sobre este código. 

 

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. 

 

Assim sendo, já podemos colocá-los no início do algoritmo. Vamos fazê-lo agora (e 

manter a numeração das outras instruções apenas para não perder o link com 

comentários anteriores). Como podem ver, podemos ser muito liberais com a 

numeração das linhas no nosso 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. 

 
0.1  create newNode 

0.2  newNode = newSong 

1.  if myPlaylist is empty 

1.2    Head→ = newNode 

1.3    Tail→ = newNode 

1.4    return 1 

2.  Current→ = Head→ 

3.  while Current→ != null 

3.1    if Current→ == newSong 

3.1.1      return 0 

3.2    Current→ = Current→nextNode→   

4.  … 

7.  Tail→ nextNode→ = newNode 

8.  Tail→ = newNode 

9.  return 1 

 

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. 

 

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. 



   

 

 

 
 

Figura 4 – A aplicação dos ponteiros nos diferentes passos/fases de um algoritmo. 

 

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.  

 

O segundo desafio que preparamos para esta seção, consiste na remoção de todos 

os nódulos de uma queue. Uma possível solução para este desafio pode ser 

encontrada na seção 8.4. 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

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, como o apresentado na Figura 5. 

 

 
Figura 5 – Uma pilha de livros. 

 

 
Figura 6 – Representação de uma pilha de livros. 

 

A Figura 6 apresenta uma reprodução gráfica dos quatro livros encontrados na 

Figura 5. 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. 

 

Temos também de considerar os seguintes procedimentos: 

3. A pilha está vazia? 

4. O nódulo X já se encontra na pilha?  

5. Qual a dimensão/o tamanho da pilha? E, eventualmente; 

6. A pilha é maior do que o máximo permitido? 

 

Tal como nas queues, as operações 3, 4 e 6 são consideradas Boolean, no sentido de 

que as suas respetivas respostas podem ser true (verdadeiro) ou false (falso), e a 

operação 3 pode ser implementada devido ao desenvolvimento da operação 5. 

 

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: 

7. 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 20 

apresenta uma eventual solução para este problema.  

 
Algoritmo 20 – Descobrir se um determinado livro está na pilha – um exemplo de uma pilha. 

# This algorithm receives the title of the book to be searched as a 

parameter 

# and returns 1 if the book exists in the stack  

# or 0 if the book was not found 

# we assume that there is no limit for the size of this stack 

#  

# this algorithm is searchBook(bookTitle) returns 0,1 

# 

# the following lines mean that if Top pointer is pointing to nothing, 



   

 

# the book we are looking for is not in the stack 

# 

1.  if myBookStack is empty 

1.1    return 0 

# 

# we shall now start visiting all the nodes in the stack, 

2.  Current→ = Top→             # starting from the top 

3.  while Current→ != null       # loop, all the way to the bottom 

# if the node we are currently in is the book we are searching for  

3.1    if Current→ == bookTitle 

3.1.1      return 1      # we found the book in the stack, and we can 

exit 

3.2    Current→ = Current→previousNode→  # we can visit the node bellow 

4.  display “I have traversed all the stack and found that this new book 

is 

              not yet on the stack” 

9.  return 0 

 

Como ficaria o algoritmo se adicionássemos o livro “Real-World Algorithms” à pilha? 

A secção 8.5 propõe uma resposta a este problema. 

 

 

Considerações finais e outras estruturas de dados 

 

Existem muitas das chamadas estruturas de dados clássicas, incluindo Linked Lists 

ou Listas Vinculadas (as filas e as pilhas são casos específicos de listas vinculadas 

singulares), Double Linked Lists ou Listas Vinculadas Duplas, Árvores (binárias, 

entre outras), Mapas entre outros. Como pretendemos fazer uma introdução aos 

algoritmos, não detalharemos estruturas de dados mais elaborados nem algoritmos 

clássicos que os utilizam, uma vez que são considerados elementos mais complexos. 

 

Por último, a forma como estes algoritmos funcionam independentemente do 

conteúdo dos nódulos é de reter. Por exemplo, o algoritmo escrito na adição de uma 

nova música à lista de reprodução seria idêntico ao algoritmo escrito na adição de 

livros a uma fila, ou estudantes a uma lista de exames. A natureza conceitual das 

estruturas de dados permite identificar os tipos de operações que podemos realizar 

nas mesmas, independentemente do conteúdo dos dados que virão a armazenar. 

 

 

 



   

 

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. 

 

Um exemplo 

 

A Figura 7 apresenta um fluxograma elaborado com base no Algoritmo 10. O grande 

problema aqui foi introduzir 100 avaliações de estudantes e identificar a nota mais 

alta.  

 

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. 

 



   

 

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. 

 

 
Figura 7 – Um fluxograma representante do Algoritmo 10. 

 

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 do fluxograma da Figura 7 permite-nos identificar 

rapidamente as características do Algoritmo 10: este algoritmo tem dois loops e uma 

instrução condicional (entre outras tipologias de instrução). 



   

 

Outros tipos de representação de algoritmos 
 
Os fluxogramas fazem parte da base científica de informática, sendo que devemos 

utilizar este recurso para demonstrar ou analisar como o fluxo da execução das 

instruções se comporta. Existem outros tipos de representação da análise de fluxo 

de algoritmos, sendo que as poderá encontrar na representação dos elementos de 

um fluxograma, tendo apenas a reter que independentemente das formas que 

encontrar, consegue entender como o algoritmo se irá comportar. 

 

Estratégias para abordar problemas 
complexos 

 
Na secção 3.3 apresentámos de uma maneira simplificada uma possível resolução 

de um problema que poderia ser considerado complicado. 

 

Contudo, existem outras estratégias para auxiliar na simplificação de um problema 

complexo – o que costuma ser frequente, sendo algumas dessas estratégias aqui 

discutidas.  

 

Este curto capítulo pretende dar a conhecer algumas das estratégias que podem ser 

utilizadas na resolução de problemas complexos. 

 

Simplificação 

 

Quando nos deparamos com um problema complexo, é por vezes possível 

simplificar de forma que nos possamos focar no ponto fulcral. 

 

Por exemplo, considere um problema de admissão de alunos num determinado 

curso. Normalmente há mais candidatos do que vagas, pelo que é necessário 

estabelecer critérios que ajudem a selecionar os melhores alunos.  

 



   

 

O input de dados é complexo: teremos o número do candidato, área de estudo, nota 

nos exames do ensino secundário, nome, data de nascimento, morada, email, entre 

outros dados. 

 

Uma possível forma de simplificação consiste em organizar os dados com recurso a 

matrizes de avaliações. Quando tivermos a matriz organizada, sabemos qual a linha 

de corte para o número n na matriz, sendo o n o número de vagas disponibilizadas. 

 

Partindo deste ponto, podemos então processar toda a informação dos candidatos e 

produzir uma lista de admissão. 

 

 

Reduzindo ou aumentando a dimensão 
 
Existem diversos problemas que beneficiam da redução ou aumento da dimensão. 
 
A redução da dimensão consiste em retirar de num problema com muitas variáveis 
uma pequena amostra dessas variáveis, de forma a estabelecer uma conclusão. Um 
exemplo da utilização deste recurso consiste na classificação de emails como spam 
ou não. Podemos analisar variáveis como o título do email, o seu conteúdo, se o email 
segue algum template conhecido, se a sua origem é conhecida ao recetor do email, 
entre outros aspetos que se queiram considerar. Para reduzir a dimensão deste 
problema, tentamos selecionar algumas das características mais relevantes do 
problema – as variáveis mais relevantes, de modo a produzir uma resposta 
intermédia que possa conduzir, mais tarde, a uma análise com maior profundidade 
numa fase sequencial. Existem métodos específicos na redução da dimensão que se 
encontram fora do âmbito deste capítulo.  
 
Embora menos comuns, o aumento de dimensões de um problema fará o oposto. Por 
vezes, as variáveis de um problema são interdependentes, e abordar um é 
praticamente o mesmo que abordar o outro. Pode tentar criar uma nova variável 
que sirva como uma função das duas (ou mais) variáveis interdependentes 
anteriores, que não sendo nem uma nem outra, inclui ambas. 
 
 

Dividir e conquistar 

 

Um método clássico utilizado na resolução de problemas complexos consiste na 

compreensão de que muitas vezes um problema complexo é composto por várias 

fases diferentes, cada uma destas endereçadas de uma forma individual. Problemas 

de gestão costumam ser abordados desta forma. 



   

 

Por exemplo, considere o problema do controlo de stock de uma loja. Primeiro, 

precisa de obter uma declaração inicial de stock (e talvez repetir este passo de vez 

em quando), e ter um algoritmo que afeta o stock cada vez que uma venda é 

realizada, e outro para atualizar o stock cada vez que chegam novas encomendas 

com produto. Abordar cada uma destas áreas de forma independente permite-nos 

concentrar-nos na resolução de um problema, ao invés de abordar todo o sistema 

de gestão de lojas como um sistema complexo. A interação entre módulos pode ser 

alcançada através de mensagens que passam de um módulo para o outro, ou 

permitindo que um módulo aceda à base de dados de stock. 

 

 

Explorando as fronteiras 

 

Alguns problemas necessitam de uma análise adicional, uma vez que as condições 

fronteiriças são muitas vezes específicas. Para o caso do cálculo da média dos 

números descritos pelo Algoritmo 15 e abordado na secção 8.3, era importante ver 

como o algoritmo funcionaria se o utilizador desse entrada o número 0 como o 

primeiro valor de input. 

 

A maioria dos algoritmos funciona num espaço de valor considerado normal, no 

sentido em que o algoritmo vai lidar com estes valores como esperado, mas às vezes, 

precisamos de avaliar o que acontece quando os valores estão nos limites desse 

espaço. 

 

Isto levar-nos-ia a um capítulo diferente sobre testar o desempenho de algoritmos, 

mas este está fora do âmbito deste curso. 

 

Soluções e outras situações 

Resposta a desafios adicionais causados pelo problema de encontrar o aluno 

com a nota mais alta. 

 

Na secção 0, nós escrevemos: 



   

 

Tendo em consideração o Algoritmo 10, vamos nos divertir 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); 

Algoritmo 21 

2. Depois de encontrar a avaliação mais elevada da 

matriz, contabilize quantos alunos tiveram esta nota; 

Algoritmo 22 

3. Ao mesmo tempo que identifica a avaliação mais alta, 

procure encontrar, também a nota mais baixa; 

Algoritmo 23 

4. Calcule a média de notas a partir da lista; Algoritmo 24 

5. Contabilize quantos alunos tiveram nota superior a 8 

valores; 

Algoritmo 25 

6. Se zero representar todos os estudantes que, por 

alguma razão, não tenham sido avaliados, determine 

quantos estudantes na amostra não foram avaliados; 

Algoritmo 26 

7. Ao mesmo tempo que lê as avaliações dos alunos, leia 

duas outras matrizes com os números de aluno e 

nomes dos alunos, obtendo uma exposição 

semelhante ao do Output 4. 

Algoritmo 27 

 
Algoritmo 21 – Possível algoritmo para descobrir o valor mais elevado numa matriz com 100 valores, e a sua 

posição. 

1.  define G(100)                      # G will be an array with 100 

lines 

2.  for i=1 to 100 

2.1    display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    input G(i) 

3.  display “grades entered, starting calculations…” 

4.  max=-1         # we will use the value -1 as initial value 

5.  position=0     # we know we still haven’t found what we’re looking 

for 

6.  for i=1 to 100 

6.1    if G(i) > max  

6.1.1      max = G(i) 

6.1.2      position = i 

7.  display “the highest grade found in this list was ”, max 

8.  display “the last time this grade was seen was in position ”, position 

9.  display “the algorithm has ended” 



   

 

Algoritmo 22 – Possível algoritmo para descobrir o valor mais elevado numa matriz com 100 valores, e a sua 
posição e quantos estudantes tiveram essa avaliação. 

1.1  numberOfStudents=100               # new constant 

1.2  define G(numberOfStudents)         # G will be an array with 100 

lines 

1.3  max=-1         # we will use the value -1 as initial value 

1.4  position=0     # we know we still haven’t found what we’re looking 

for 

1.5  count=0        # we’ll use this variable to count how many students… 

2.  for i=1 to numberOfStudents 

2.1    display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    input G(i) 

3.  display “grades entered, starting calculations…” 

4.  for i=1 to numberOfStudents 

4.1    if G(i) > max  

4.1.1      max = G(i) 

4.1.2      position = i 

5.  display “the highest grade found in this list was ”, max 

6.  display “the last time this grade was seen was in position ”, position 

7.  for i=1 to numberOfStudents 

7.1    if G(i) == max 

7.1.1       count = count +1 

8.  display “we have found that ”, count, “ students had this grade” 

9.  display “the algorithm has ended” 

 

Gostaríamos de alertar para alguns aspetos neste algoritmo. Primeiro, pode ver que 

mudámos a definição de todas as variáveis de contagem e flag para o início do 

algoritmo, e numerámos estas linhas 1.1, 1.2 e assim consecutivamente. Isto ajuda-

nos a mudar o algoritmo sem ter de renumerar todas as linhas sequenciais. Além 

disso, ter a configuração inicial das variáveis no início do algoritmo também é 

considerada uma boa prática. 

 

Além disso, na linha 1.1 definimos o numberOfStudents variável como 100. 

Podemos, de facto, dizer que esta não é uma variável, mas sim uma constante, uma 

vez que o seu valor permanece constante em todo o algoritmo. Ao fazê-lo, se 

precisarmos de executar o algoritmo para um número diferente de alunos, só 

precisamos de mudar essa linha em particular. Além disso, os valores "100" que 

foram vistos nas linhas 1, 2 e 6 no Algoritmo 21 são muitas vezes considerados 

"números mágicos" porque se tiver um algoritmo longo vai se esquecer a que 

número se referia e vai parecer que os números do código aparecem como se fosse 

magia. Os números mágicos devem ser evitados. 

 



   

 

Há outra razão para que os valores constantes sejam sempre codificados como 

variáveis ou constantes com nomes em vez de usar o seu valor no código. Suponha 

que está a classificar um teste que tem 100 perguntas e tem uma turma de 100 

alunos. Se precisar de redimensionar o teste para, digamos, 20 perguntas, mas não 

redimensionar a classe, terá de ter muito cuidado ao alterar as linhas do código, 

porque eventualmente, o valor 100 irá referir-se ao número de perguntas, mas 

noutro, referir-se-á ao tamanho da classe. Ao dar nome às constantes, estamos a 

aumentar e a promover a legibilidade do algoritmo e, consequentemente, do código. 

 

Também precisamos de analisar a linha 7.1.1. 
7.  for i=1 to numberOfStudents 

7.1    if G(i) == max 

7.1.1       count = count +1 

8.  display “we have found that ”, count, “ students had this grade” 

 

Nesta linha, embora estejamos a usar um sinal de igual, isto não é uma equação - isto 

é, não estamos a dizer que a count é igual à count +1. Tenha em mente que 

definimos este tipo de instruções como sendo instruções de atribuição. Portanto, o 

que estamos a dizer e instruir na linha 7.1.1 é calcular count +1 e armazenar 

este novo valor na variável count. 

 

Este tipo de instrução tem um nome específico, chama-se instrução de incremento 

e a variável count é designada de counter ou contador. 

 
Algoritmo 23 – Possível algoritmo para descobrir o valor mais elevado e o mais baixo numa matriz com 100 

valores, e as suas posições e quantos estudantes tiveram a avaliação mais elevada. 

1.1  numberOfStudents=100               # new constant 

1.2  define G(numberOfStudents)         # G will be an array with 100 

lines 

1.3  max=-1         # we will use the value -1 as initial value 

1.4  min=999        # we are processing grades so 999 can be assumed as 

a 

                    # value that we will never find in the grade array  

1.5  maxPosition=0  # we know we still haven’t found what we’re looking 

for 

1.6  minPosition=0 

1.7  count=0        # we’ll use this variable to count how many students… 

2.  for i=1 to numberOfStudents 

2.1    display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    input G(i) 

3.  display “grades entered, starting calculations…” 

4.  for i=1 to numberOfStudents 

4.1    if G(i) > max  



   

 

4.1.1      max = G(i) 

4.1.2      maxPosition = i 

4.2  if G(i) < min 

4.2.1    min = G(i) 

4.2.2    minPosition = i 

5.  display “the highest grade found in this list was ”, max 

6.  display “the last time this grade was seen was in position ”, 

maxPosition 

7.  display “the lowest grade found in this list was ”, min 

8.  display “the last time this grade was seen was in position 

“,minPosition 

8.  for i=1 to numberOfStudents 

8.1    if G(i) == max 

8.1.1       count = count +1 

9.  display “we have found that ”, count, “ students had the highest 

grade” 

10.  display “the algorithm has ended” 

 
Algoritmo 24 – Um possível algoritmo para calcular a media dos valores de uma matriz com 100 entradas. 

1.1  numberOfStudents=100               # new constant 

1.2  define G(numberOfStudents)         # G will be an array with 100 

lines 

1.3  sum=0          # we will initialize this accumulator to 0 

1.4  average=0      # at this point, average is also 0 

2.  for i=1 to numberOfStudents 

2.1    display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    input G(i) 

3.  display “grades entered, starting calculations…” 

4.  for i=1 to numberOfStudents 

4.1    sum=sum+G(i) 

5.  average = sum / numberOfStudents 

5.  display “the average for the grades in this list is ”, average 

6.  display “the algorithm has ended” 

 

Precisamos de fazer alguns comentários relativamente a este algoritmo em 

particular. A variável sum também é conhecida como acumuladora ou 

accumulator, pois terá como função acumular valores. Contudo, poderíamos ter 

feito isto de forma mais simples, colocando a instrução 4.1 como instrução 2.3, e 

removendo completamente as instruções nas linhas 4 e 4.1. 

 
Algoritmo 25 – Um possível algoritmo para descobrir quantos valores superior a 8 existem numa matriz de 100 

entradas. 

1.1  numberOfStudents=100               # new constant 

1.2  define G(numberOfStudents)         # G will be an array with 100 

lines 

1.3  count=0            # we’ll use this variable to count how many 

students… 

1.4  gradeThreshold=8  # no more Magic Numbers in our algorithms! 

2.  for i=1 to numberOfStudents 



   

 

2.1    display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    input G(i) 

2.3    if G(i) > gradeThreshold 

2.3.1      count = count + 1 

3.  display “we have found ”, count, “ students with a grade higher than 

”, 

             gradeThreshold 

4.  display “the algorithm has ended” 

 
Algoritmo 26 – Um possível algoritmo para descobrir quantos valores 0 existem numa matrid de 100 entradas. 

1.1  numberOfStudents=100               # new constant 

1.2  define G(numberOfStudents)         # G will be an array with 100 

lines 

1.3  count=0            # we’ll use this variable to count how many 

students… 

1.4  notGraded=0       # no more Magic Numbers in our algorithms! 

2.  for i=1 to numberOfStudents 

2.1    display “Please enter the grade for the student in line ”, i 

2.2    input G(i) 

2.3    if G(i) == notGraded 

2.3.1      count = count + 1 

3.  display “we have found ”, count, “ students that have not been 

graded” 

4.  display “the algorithm has ended” 

 
Algoritmo 27 – Um possível algoritmo para ler (read) os dados dos alunos e descobrir o valor mais elevado numa 

matriz com 100 entradas e a sua última posição. 

1.1  numberOfStudents=100               # new constant 

1.2  define G(numberOfStudents)         # G will be an array with 100 

lines 

1.3  define Names(numberOfStudents)     # this array will hold the names 

1.4  define Numbers(numberOfStudents)   # this array … students’ numbers 

1.5  max=-1         # we will use the value -1 as initial value 

1.6  maxPosition=0  # we know we still haven’t found what we’re looking 

for 

1.7  count=0        # we’ll use this variable to count how many students… 

2.  for i=1 to numberOfStudents 

2.1    display “Please enter the number, name and grade for the student 

in 

                line ”, i 

2.2    input Numbers(i), Names(i), G(i) 

3.  display “Student data entered, starting calculations…” 

4.  for i=1 to numberOfStudents 

4.1    if G(i) > max  

4.1.1      max = G(i) 

4.1.2      maxPosition = i 

5.  display “the highest grade found in this list was ”, max 

6.  display “the last time this grade was seen was in position ”, 

maxPosition 

7.  display “the latest student with this grade was student number ”, 

             Numbers(maxPosition), “and his/her name is ”, 

             Names(maxPosition) 



   

 

8.  for i=1 to numberOfStudents 

8.1    if G(i) == max 

8.1.1       count = count +1 

9.  display “we have found that ”, count, “ students had the highest 

grade” 

10.  display “the algorithm has ended” 

 

Precisamos de adicionar algumas notas a este algoritmo. Na linha 2.2 assumimos 

que uma única linha de input pode ler três valores de diferentes tipos. Na verdade, 

não precisamos de nos preocupar com as especificidades de uma determinada 

linguagem ao escrever um algoritmo, porque quando o algoritmo é traduzido para 

uma linguagem de programação, é possível que cada um dos valores precise de ser 

lido usando diferentes tipos de instruções de entrada. Mas considerando que 

estamos a escrever um algoritmo, não há problema em fazer estas suposições. 

 

 

Resposta e apresentação da matriz ordenada e completa da classificação. 
 

Algoritmo 28 – Um possível algoritmo para ler (read) os dados dos alunos e apresentar os dados ordenados por 
avaliação. 

1.1  numberOfStudents=100               # new constant 

1.2  define G(numberOfStudents)         # G will be an array with 100 

lines 

1.3  define Names(numberOfStudents)     # this array will hold the names 

1.4  define Numbers(numberOfStudents)   # this array … students’ numbers 

2.  for i=1 to numberOfStudents 

2.1    display “Please enter the number, name and grade for the student 

in 

                line ”, i 

2.2    input Numbers(i), Names(i), G(i) 

3.  display “Student data entered, starting sorting…” 

# 

# the Bubble Sort algorithm starts here 

# 

4.  for i=1 to numberOfStudents-1       # this will be the sweeping loop 

4.1    for j=1 to numberOfStudents-i    # this is the comparison loop 

4.1.1    if G(j) < G(j-1)  

4.1.1.1    swap G(j) with G(j+1) 

4.1.1.2    swap Names(j) with Names(j+1) 

4.1.1.3    swap Numbers(j) with Numbers(j+1) 

5  display “Number   Name       Grade” 

6  for i=1 to numberOfStudents 

6.1    display Numbers(i), Names(i), G(i) 

7.  display “the algorithm has ended” 

# 

# and this is it! The Bubble Sort Algorithm is composed by two nested 

loops 

# 



   

 

 

 

O problema do Algoritmo 15 
 

Ao desenhar um algoritmo, temos de ter muito cuidado e tentar prever o que o 

utilizador pode escrever como input dos dados. O Algoritmo 15 pretende ler uma 

série de valores de comprimento desconhecido, e calcular a sua média. O que 

acontece no Algoritmo 15 se o utilizador introduzir os valores 5, 4, 3, 2 e 0 como 

dados de entrada? (Output 5) 

 
Output 5 – Apresentação da tela de um possível desenvolvimento do Algoritmo 15. 

Please enter a value (0 to end) 5 

Please enter a value (0 to end) 4 

Please enter a value (0 to end) 3 

Please enter a value (0 to end) 2 

Please enter a value (0 to end) 0 

the user entered 4 values 

the average for the values is 3.5 

the algorithm has ended 

 

E se o utilizador inserir os dados a seguir representados? (Output 6) 
 

Output 6 – Apresentação da tela de outro possível desenvolvimento do Algoritmo 15. 

Please enter a value (0 to end) 0 

the user entered 0 values 

ERROR DIVISION BY ZERO 

 

Podemos ver que se o utilizador introduzir o valor 0 como primeiro valor, as 

variáveis counter e sum permanecem a 0, uma vez que foram definidas como 0 nas 

linhas 1.1 e 1.2. 

 

O Algoritmo 29 mostra uma possível solução para o caso de o utilizador não 

introduzir valores e invocar a condição de saída no primeiro input. Há outras formas 

de formular isto, mas deixaremos à sua imaginação. 

 
Algoritmo 29 – Um possível algoritmo para calcular a média dos valores de uma matriz com 100 entradas. 

1.1  counter=0      # we need a counter to know how many values we 

entered 

1.3  sum=0          # we will initialize this accumulator to 0 

1.4  average=0      # at this point, average is also 0 

2.  display “Please enter the a value (0 to end) ”, val 

3.  if val != 0     # we read “!=” as “different” 

3.1    sum = sum + val 



3.2 counter = counter +1 

3.3 go to step 2 

#   the algorithm only reaches this point if the value entered was 0 

4. display “the user entered”, counter, “ values”

5. if counter == 0

5.1 display “the user entered no values. I cannot calculate the 

average!” 

else 

5.2 average = sum / counter 

5.3 display “the average for the values is ”, average 

6. display “the algorithm has ended”

Esvaziando a queue 

Este algoritmo esvaziará uma queue, devolvendo o valor 0 se a queue estiver vazia, 

ou 1 se a queue tiver conteúdo quando receber o comando.  

Algoritmo 30 – Esvaziar uma playlist – um exemplo de uma queue. 

1. if myPlaylist is empty

1.1 return 0 

2. Current→ = Head→ # This is a queue, we should start by the head 

3. while Current→ != null

3.1    temp→ = Current→ 

3.2  Current→ = Current→nextNode→  # we can proceed to the next node 

3.3  Head→ = Current→  # this line is irrelevant as we will not need 

# to use the Head pointer in this loop 

3.4  remove temp→       # remove the node that was the head of the 

queue 

4. Tail→ = null

5. Head→ = null

6. return 1

Adicionar um livro a uma pilha 

Algoritmo 31 – Adicionar um livro a uma pilha – exemplo de uma pilha. 

# This algorithm receives the title of a book  

# and tries to add it if the book was not yet in the stack 

# This algorithm uses the method searchBook(bookTitle) 

# defined in Algorithm 20 

# The algorithm returns 1 if the book was successfully added 

#   and returns 0 if the book was not added because it was already there 

#  

# this algorithm is addBook(bookTitle) returns 0,1 

## 

1. if myBookStack is empty

1.1 create newBook 



1.2    Top→ = newBook 

1.3 newBook = bookTitle 

1.1 return 1 

# the above lines handle the special case of having the stack empty 

# 

2.  Current→ = Top→               # starting from the top 

3.  while Current→ != null        # loop, all the way to the bottom 

# if the node we are currently in is the book we are searching for  

3.1 if searchBook(bookTitle)==1 

3.1.1  return 0 # we found the book in the stack, and we can 

exit 

3.2   Current→ = Current→previousNode→  # we can visit the node bellow 

4. display “I have traversed all the stack and found that this new book

is 

not yet on the stack” 

5. create newBook

6. newBook = bookTitle

7. Top→ = newBook→

8. return 0
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