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 Introdução à Lógica de Programação 



A elaboração de um programa 

De uma forma geral, as fases por que passa o desenvolvimento de 
um programa são as seguintes: 
 

1.Especificações 

2.Análise das estratégias de solução 

3.Desenvolvimento de um algoritmo 

4.Codificação numa linguagem de programação 

5.Testes 



A elaboração de um programa 

 

Antes de mais nada é fundamental compreender-se 

claramente o que é que se pretende: qual o objetivo, 

quais os dados admissíveis.  

 

Especificações 
 



A elaboração de um programa 

Análise de estratégias de solução – Para definir como é que o algoritmo 

vai “funcionar” é importante analisar várias estratégias alternativas de 

solução e optar pela mais apropriada; algumas vezes podemos usar 

métodos derivados do processo humano de resolver o problema; outras 

vezes há que recorrer a métodos baseados num conhecimento mais ou 

menos profundo do domínio em questão. 

 

 As características desejáveis de um algoritmo são (por esta ordem): 

• deve estar correto isto é, funcionar; 

• deve ser claro e simples; 

• deve ser eficiente. 

Análise das estratégias de solução 
 



A elaboração de um programa 

Após se ter definido uma estratégia global de solução é necessário detalhar os 

passos do algoritmo e as estruturas de informação (organização de espaço em 

memória, etc.). Este “refinamento” consta em geral de várias fases. Podemos usar 

para este efeito uma linguagem intermédia de representação.  

▫  É necessário não só implementar a ideia mas demonstrar que o algoritmo 

está correto. A maior parte das vezes a demonstração é informal, existindo 

apenas na cabeça do utilizador – Traçagem.  

▫  A divisão do programa em módulos relativamente pequenos e pouco 

dependentes uns dos outros é uma fase muito importante de um projeto de 

“software”. Top-Down é um método de programação estruturada que reúne 

muitos adeptos. Tal método consiste no estabelecimento de módulos, com o 

objetivo de reduzir o grau de incerteza dos resultados e o tempo dos testes. 

Desenvolvimento do algoritmo 
 



A elaboração de um programa 

 

Uma vez definidos os algoritmos é relativamente simples codificá-

los numa linguagem de programação apropriada. A linguagem usada 

não é uma questão sem importância; uma boa linguagem, com boas 

ferramentas de apoio, é essencial para expressar corretamente as 

ideias do programador. Pelo contrário, uma má linguagem influencia 

negativamente a estrutura mental de quem a utiliza. 

Codificação numa linguagem de programação 
 



A elaboração de um programa 

 

Após escrever o programa procede-se a testes de 

comportamento com vista a corrigir erros ou fazer 

alterações apropriadas. Não nos esqueçamos 

contudo que os testes podem mostrar que existe 

um erro mas nunca mostrar que não existe nenhum. 

 

▫  Esta é a fase da depuração ou debugging.  

 

 

Testes 
 



A elaboração de um programa 

 
 

▫  Esta divisão do desenvolvimento de um programa em fases é 

evidentemente muito esquemática. As fases não são independentes, e 

em certos casos algumas podem nem existir; podemos sumariar as 

ideias subjacentes a esta divisão numa frase simples: 

 
▫ Pensar para escrever 

 

▫  A tendência para começar logo a escrever o código de um 

programa para o ver a funcionar rapidamente é normalmente 

prejudicial... Mas isso só se descobre pela experiência. 
 



A elaboração de 

um programa 

para solucionar 

um determinado 

problema 



Algoritmo 

▫ Sequência ordenada e precisa de ações que 

conduzem à resolução de um determinado problema.  
 

▫ No fundo é a “ideia” - receita clara e precisa – para 

conseguir um determinado objetivo.  
 

▫ Um programa é a implementação dessa ideia 

(algoritmo) numa linguagem de programação. 



Exemplo de um Algoritmo 
Problema: 
Quero fazer um bolo de chocolate! 
 
Receita: 

Bolo de Chocolate 
 

Ingredientes: 
 100g de Maizena; 150g de farinha de trigo; 
 50g de chocolate; 300g de açúcar; 
 1 dl de água morna; 1 dl de óleo; 
 6 ovos;3 colheres de chá de fermento 
 
Preparação: 
Ligar o forno. 
Misturar a maizena, a farinha de trigo e o açúcar.  
Juntar as gemas, o chocolate dissolvido na água morna, o óleo e o fermento.  
Bater tudo muito bem.  
Adicionar as claras batidas em castelo.  
Colocar a massa numa forma e levar ao forno durante 45 minutos.  
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Características de um bom Algoritmo 

Uma algoritmo deve satisfazer a um conjunto de características desejáveis: 

 
1) Finito: qualquer algoritmo deve terminar após um tempo 

finito,  esse tempo depende dos dados. 
 

2) Definido: cada passo do algoritmo deve ser claro e não 
ambíguo. 
 

3) Entrada e Saída: um algoritmo recebe em geral certos 
dados (entrada) e produz certos resultados (saída); além 
disso, o algoritmo traduz normalmente um certo objetivo a 
atingir, isto é, especifica-se uma certa relação entre a 
entrada e a saída que deverá ser conseguida pelo 
algoritmo. 



Exemplo de um bom Algoritmo 
 
Objetivo: Calcular a área de um triângulo dada a altura e a base. 
 
 Algoritmo: 
  1) inicio 
  2) ler altura 
  3) ler base 
  4) área  base x altura / 2 
  5) escrever área 
  6) fim 
 
No algoritmo aparecem dois tipos de entidades: 
As variáveis: altura,  base. 
As Ações: por exemplo uma atribuição (  ). 



Formas de representar um algoritmo 

Um algoritmo pode ser representado em: 
  

  Pseudocódigo -Linguagem informal 

  Fluxogramas - Esquema 

  Linguagens de Programação - 
Depois de corrido e compilado é um programa 

 

 



Formas de representar um algoritmo 

• É aconselhável começar por usar uma linguagem auxiliar, mais abstrata que uma 

linguagem de programação e com menos pormenores, para representar um algoritmo; 

por isso é usual começar por usar fluxogramas e pseudocódigo. 

• Só posteriormente se converte essa representação para uma linguagem de 

programação específica como o Pascal, C, C++, etc. 

• As vantagens em não se começar por uma linguagem de programação são: 

- Sendo a linguagem auxiliar mais abstrata, ela exprime sem detalhes excessivos a 

estrutura do algoritmo, sendo mais fácil a sua compreensão e verificação, 

independentemente dos pormenores de implementação. 

- Uma vez especificado o algoritmo, a sua conversão para uma ou outra linguagem 

de programação é uma tarefa que não oferece grandes dificuldades, deste modo, o 

trabalho fundamental é feito uma só vez. 

 

 



Pseudocódigo 

Pseudocódigo é uma forma de representar os algoritmos, em que se 

utilizam termos convencionais para indicar as instruções do 

programa; esses termos são, usualmente, um misto de palavras da 

nossa linguagem natural com palavras e notações típicas das 

linguagens de programação. 



Pseudocódigo 

• Vantagens 
 

▫ Como é baseado na linguagem corrente, é fácil de elaborar; 

▫ Pode atingir vários níveis de complexidade, conforme o detalhe com 

que se escrever; 

▫ Permite acompanhar o tratamento de dados, facilitando o teste do 

programa; 

▫ Permite implementar as estruturas elementares da programação 

estruturada; 

▫ Serve de base à própria documentação. 
 



Pseudocódigo 
 

• Desvantagens 
 

▫ Não possui regras-padrão, pois depende do estilo de escrita de cada 

programador; 

▫ Não permite uma rápida visualização de pormenores, pois usa a 

linguagem escrita, o que obriga à sua leitura geral; 

▫ Para problemas mais complicados, a linguagem pode tornar-se muito 

complexa e de difícil compreensão. 



Fluxogramas 

São diagramas que representam os fluxos das ações contidas num 

programa, utilizando para tal símbolos. Estes, representam os diversos 

tipos de ações e o seu inter-relacionamento na sequência de um programa. 



Símbolos utilizados nos fluxogramas 

Processamento 
Leitura/Escrita 

de dados 

Início/Fim  

de 
processamento 

Decisão  

condicional 

Escolha múltipla 
Conector 

de fluxos 
 Subprograma 

Linha 

de fluxo 



Símbolos utilizados nos fluxogramas 

• Ao utilizar-se cor nos fluxogramas a mensagem é mais facilmente transmitida. 

 

• O azul representa a obrigatoriedade de execução (obrigatoriedade nos sinais de 
trânsito); 

• O vermelho é um ponto de paragem para a tomada de decisões (sinais de 
proibição); 

• O cinza (cor neutra) simboliza o fim e o início do fluxograma; 

• O amarelo representa a entrada e saída de dados (analogia com a sinalização de 
obras, entrada e saída de viaturas). 

• O verde simboliza o sentido do fluxo (analogia com o verde dos semáforos). 

• O Laranja representa a espera da execução de um subprograma também é 
possível fazer analogia com o sinal intermitente dos semáforos. 

 

• O conhecimento da combinação de cores e os seus efeitos é fundamental para as 
usar de acordo com o objetivo desejado. 

• Contribui, ainda, para aumentar a eficácia da comunicação. 

•   



Fluxograma 

• Vantagens 
 

▫ Como são baseados numa representação gráfica, é mais fácil, e mais 

agradável visualizar, em termos de estrutura geral; 

▫ Os símbolos utilizados são normalizados e universais; 

▫ Como os símbolos têm um significado, simplificam a resolução de um 

problema em termos de estrutura geral; 

▫ São fáceis de testar, permitem uma rápida deteção e correção de 

erros de lógica. 
 



Fluxograma 
 

• Desvantagens 
 

▫ Caso se tenham de efetuar alterações, são pouco práticos; 

▫ Os dados têm de ser definidos à parte, pois os fluxogramas não 

permitem representar a estrutura dos dados; 

▫ Quando os programas são muito grandes, os fluxogramas para os 

esquematizar também se tornam grandes e complexos.  



Exercícios 

 

1. Quais as fases por que passa o desenvolvimento de um programa? 

 

2. O que é um algoritmo? 

 

3. Quais as características que deve ter um bom algoritmo? 

 

4.  Represente sob a forma de um algoritmo a sua receita preferida. 

 

5.  Como beber um copo de água? Apresente uma resposta, sob o     

ponto de vista algorítmico.  
 


