
ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

Aula 1:  INTRODUÇÃO 

Apresentação:  Nome,  e-mail, livros-texto, Biblioteca, Lanchonete, Xerox, Sala dos Profs, 

Sala da Coordenação, Os Coordenadores, Laboratórios, Horário das aulas, Faltas (25%) e 

Chamadas (vantagens e desvantagens), provas e critérios, Média Global, Avaliação Integrada, 

Diferencial da Uni9, Atividades Complementares, Trabalhos (sem Sub), faixa-etária, nível de 

conhecimento da matéria, conteúdo. Parceria MSDN, CIEE, ... 

Quantos têm conhecimento 0 em programação ? 

Quantos já fez 1 programa de computador na vida ? 

Quantos já são programadores ? 

Quantos já atuam na área de TIC ? 

Quantos não trabalham ? 

Quantos têm como prioridade PASSAR ? 

Quanto têm como prioridade APRENDER ? 

 

Algoritmo : é um caminho passo a passo para se chegar a um alvo previamente definido. 

 

OBS 1: pode haver vários caminhos para se chegar a um resultado. 

OBS 2: o passo a passo quer dizer uma sequência ordenada. 

OBS 3: é preciso entender o problema antes de definir o alvo que se quer chegar! 

 

Por exemplo: como você pode conseguir o número 12 numa calculadora quebrada que só 

funciona as teclas numéricas 3, 5, as teclas operacionais +, - , = e as funções exp, sqr e as teclas 

de memória Min e MR.   

 

Existem vários caminhos: (3+3+3+3=), (5+5+5-3=),  (5-3)
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Os vários caminhos possíveis para se fazer um algoritmo depende de : 

1. Habilidade na Elaboração de Estratégias 

2. Conhecimento Técnico  (Ex: comandos variados) 

3. Gosto e Hábitos pessoais. 

 

Exemplo: Dadas 3 notas como vc faz para fazer a média das duas maiores notas ? 

Estratégia 1: Listar todos os casos possíveis  

Caso 1:  xyz 

: 

Caso 6: zyx 

 

Estratégia 2: Separar o maior, um de cada vez    1º maior                      2º maior   

 

 

 

Estratégia 3: Escolher o menor deles       o menor  

 



Maneiras de descrever um algoritmo: 

- Descrição Narrativa : escrever em português    Exemplo: receitas e manuais passo a passo. 

- Diagrama de Bloco (Fluxograma): enfatiza o fluxo 

- Diagrama de Chapin: enfatiza a organização do aninhamento 

- Português Estruturado/pseudocódigo: (escolha do sintaxe) 

 

  



 

 

 



 

 

 


