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Algoritmos e Técnicas
- Subalgoritmos -

Subalgoritmos - motivação

 Sempre é possível dividir problemas 
grandes e complicados em problemas 
menores e de solução mais simples. 

 A decomposição de um problema é 
fator determinante para a redução da 
complexidade.
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Subalgoritmos - motivação

 Nesse caso, o algoritmo completo é
dividido num algoritmo principal e em 
diversos subalgoritmos (tantos quantos 
forem necessários ou convenientes).

 O algoritmo principal é aquele por 
onde começa a execução, e ativa, 
eventualmente, os demais 
subalgoritmos.

Subalgoritmo - definição

 É um algoritmo que, geralmente, 
resolve um pequeno problema, e que 
está subordinadosubordinado a um outro algoritmo. 
Esta subordinação deve-se ao fato de 
que o subalgoritmo só será acionado 
se solicitado pelo algoritmo principal.

 É possível que um subalgoritmo chame 
outro subalgoritmo.
Ex. Calculo do fatorial pode ser 
utilizado no cálculo das combinações e 
arranjos.
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Subalgoritmo - importância

 na subdivisão de algoritmos complexos, 
facilitando o seu entendimento;

 na estruturação de algoritmos, 
facilitando, principalmente, a detecção 
de erros e a documentação de sistemas;

 na modularização de sistemas, que 
facilita a manutenção de softwares e 
reutilização de subalgoritmos já
implementados.

Subalgoritmo - elementos

 Cabeçalho, onde estão definidos o 
nome e o tipo do subalgoritmo, bem 
como os seus parâmetros*parâmetros* e suas 
variáveis locais;
* são canais por onde os dados são 
transferidos pelo algoritmo chamador a um 
subalgoritmo, e vice-versa.
A esta comunicação bidirecional chamamos 
de passagem de parâmetrospassagem de parâmetros.
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Subalgoritmo - elementos

 Corpo do subalgoritmo, onde se 
encontram as instruções, que serão 
executadas cada vez que ele é
chamado.

Subalgoritmos - divisão

Dividem-se em dois tipos
 as funções, que retornam um, e 

somente um valor ao algoritmo 
chamador. 

 os procedimentos, que retornam  
vários valores, ou nenhum, ao algoritmo 
chamador.



5

Função
O conceito de funções é originário da idéia de 
função matemática, onde um valor é calculado a 
partir de outro(s) valor(es) fornecido(s) à função.
Forma geral de uma função (sintaxe):

Função <nome> (<parâmetros>)
<declaração_de_variáveis>

Início
<instruções>

Fim

Função - exemplo
Função quadrado(w)

Real: w, z

Início

z  w*w
Retorne (z)

Fim

Algoritmo Quadrado

Real: x, y

Início
Escreva (�Digite um número: �)
Leia ( x )

y  quadrado (x)
Escreva (� y = � , y )

Fim
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Função
INSTRUÇÃO Retorne
é um comando simples usado apenas nas funções e tem 
o efeito de parar a execução da função e enviar um valor 
para o algoritmo principal ou para outro subalgoritmo que 
o tenha chamado. Toda função deve ter em seu corpo de 
instruções, pelo menos, uma instrução Retorne.

Sintaxe:
Retorne (<expressão>)

Exemplos
Retorne (<área>)
Retorne (pi * r * r)

Chamada de Função
É feita pelo simples aparecimento de seu nome, com os 
respectivos parâmetros entre parênteses, dentro de uma 
expressão.

A chamada vem do algoritmo principal (AP) ou outro 
subalgoritmo.

Os parâmetros utilizados no AP, no ato da chamada da 
função (parâmetros reais) devem manter uma 
correspondência (número, ordem e tipo) com os 
parâmetros definidos na função (parâmetros formais).

A função é executada, e ao seu término, o trecho do 
comando que a chamou é substituído pelo valor 
retornado pela mesma dentro da expressão em que se 
encontra, e a avaliação desta prossegue normalmente.
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Exemplos - Função

Função verifica_Idade (id)

id: inteiro

Início
se (id > 18) então

Retorne (V);

senão
Retorne (F);

Fim_se
Fim

Algoritmo classifica_Idade

Var idade: inteiro;

Inicio
Escreva(�Entre com a idade:�);
Leia (idade);

Se (verifica_idade (idade)) então
Escreva (�é maior de idade�);

Senão
Escreva (�é menor de idade�);

Fim_se

Fim

Faça uma função para calcular o fatorial de um 
número inteiro. 

Utilize esta função num algoritmo principal para 
calcular o número de combinações de m 
elementos tomados p a p, sendo m e p dados.

Exemplos - Função
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Função fatorial (x)
Inteiro: x, f, i

Início

f  1
Para i de 2 até x faça

f  f*i
Fim_para

Retorne ( f )
Fim

Algoritmo Combinação
Inteiro: m, p, comb

Início
Escreva (�Digite dois números para obter as 
combinações, �)
Repita

Escreva(�valores não-negativos: �)
Leia (m, p)

Até ( m >= 0 E p >= 0 E m >= p )

comb  fatorial(m) / ( fatorial(m-p)*fatorial(p) )
Escreva (�Número de combinações = �, comb )

Fim

Exemplos - Função

Faça uma função para determinar se um número 
inteiro é par ou não. 

Utilize esta função para calcular dois somatórios:

1. um com os números pares e;

2. outro com os números ímpares, sendo dados
os n números inteiros positivos.

Exemplos - Função
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Função par ( p )
Inteiro: p;

Início
Se (p mod 2 = 0) então

Retorne (V);
senão

Retorne (F);
Fim_se

Fim

Algoritmo Soma_par_impar
Inteiro: n, x, i, sp, si;

Início
Escreva(�Quantos números? �);
Leia (n);
sp  0;
si  0;
Para (i de 1 até n) faça

Escreva (�Digite o�, i, � º nº positivo�);
Leia (x);
Se (par (x)) então

sp  sp + x;
Senão

si  si + x;
Fim_se

Fim_para
Escreva (�Soma dos pares = �, sp);
Escreva (�Soma dos ímpares = �, si);

Fim

Exemplos - Função

Procedimentos
É um subalgoritmo que retorna vários valores, ou 
nenhum, ao programa principal, ou a outro subalgoritmo
que o chame. Estes valores são sempre retornados por 
meio dos parâmetros, e nunca explicitamente como no 
caso das funções que usa a instrução Retorne.

Forma geral de um procedimento (sintaxe):

Procedimento <nome> (<parâmetros>)
<declaração_de_variáveis>

Início
<instruções>

Fim
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Procedimento - exemplo
Procedimento Retangulo(lado1, lado2, perim, area)
Real: lado1, lado2, perim, area
Início

perim  2*(lado1 + lado2)
area  lado1 * lado2

Fim
Algoritmo Area_perimetro
Real: x, y, p, a
Início

Escreva(�Digite dois números: �)
Leia( x, y )
Retangulo (x, y, p, a)
Escreva(�Perímetro = �, p, � Area = �, a)

Fim

Procedimentos
A definição deste tipo de subalgoritmo é semelhante ao 
anterior com a diferença de que os valores calculados 
figuram na lista dos Parâmetros juntamente com os 
valores recebidos.

CHAMADA DE UM PROCEDIMENTO

A chamada de um procedimento só é feita em comandos 
isolados dentro do algoritmo principal ou outro 
subalgoritmo, como os  comandos simples, tipo as 
instruções Leia, Escreva, Retorne, etc., e nunca no meio 
de expressões ou em atribuições como no caso de 
funções.
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Exemplos - Procedimentos

Procedimento Media(a,b,c,m)

real: a, b, c, m;

Início

m := (a + b + c) / 3
Fim

Algoritmo Notas

real: n1,n2,n3,md;

inteiro: codigo;

Início
ler (codigo,n1,n2,n3)

enquanto (codigo > 0) faça

Media(n1,n2,n3,md);

escrever(�Media:�,md);
ler (codigo,n1,n2,n3);

fim_enquanto

Fim

Exemplos - Procedimentos
Função fatorial (x)

Inteiro: x, f, i;
Início

f  1;
Para i de 2 até x faça;

f  f*i;
Fim_para
Retorne ( f );

Fim

Algoritmo Anal_Combin
Inteiro: m, p, comb, Ar;
Início
Escreva (�Digite dois números para 

obter o nº de combinações e 
arranjos, �)

Repita
Escreva(�valores não-negativos: �);
Leia (m, p);

Até ( m >= 0) E (p >= 0) E (m >= p )
Combinação_arranjo (m, p, comb, 

Ar);
Escreva (�Número de combinações =� , 

comb );
Escreva (�Número de Arranjos =� , Ar);
Fim

Procedimento Combinação_arranjo
(prim_num, seg_num, C, A)

Real: prim_num, seg_num, C, A;
Início

C  fatorial(prim_num) /
( fatorial(prim_num � seg_num)*
fatorial(seg_num) );

A  fatorial(prim_num) / 
(fatorial(prim_num � seg_num);

Fim


