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Algoritmos e Técnicas
- Vetores e Registros �

Vetores

 Até agora, todas as variáveis com que 
trabalhamos eram unitárias: elementos 
(valores) únicos, pertencentes a conjuntos 
(tipos). 

 Esta abordagem nem sempre é adequada 
para solucionar determinados problemas, 
principalmente quando precisamos lidar 
com muitos valores simultâneamente.
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Vetores

Imaginemos a criação de mil variáveis
para representar todas as notas dos
alunos de uma escola. 
A manipulação desses valores, como se 
daria?

Vetores

 Tal problema é tratado dentro da computação 
por  meio da utilização de variáveis 
compostas.

 Representam um conjunto de valores ao 
mesmo tempo

 É uma forma de manipular conjuntos ou 
coleções de dados.

 Têm uma forma de acesso que facilita a 
generalização de operações sobre os 
elementos individuais pertencentes aos 
conjuntos. 
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Variáveis compostas

 Classificam-se em: 
 Variáveis compostas do mesmo tipo 

(homogêneas)
 Variáveis compostas de tipos 

diferentes (heterogêneas)

Variáveis Compostas 
Homogêneas:

 Chamadas de variáveis indexadas ou vetores, 
correspondem a um conjunto de variáveis do 
mesmo tipo

 Referenciáveis pelo mesmo nome e individualizadas 
entre sí através de sua posição dentro desse 
conjunto (os índices).

 Estas estruturas são limitadas e a quantidade de 
elementos desses conjuntos deve ser definida logo 
na declaração da variável. 

 Seu tamanho é estático, não pode ser  alterado 
durante a execução do algoritmo.

 Divide-se em: vetores unidimensionais, 
bidimensionais e multidimensionais
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Vetores Unidimensionais

 As variáveis indexadas que possuem apenas 
um índice são chamadas de vetores ou 
variáveis compostas unidimensionais.

Forma geral: Declaração de um vetor:
<tipo>:<nome>[<númerode elementos>];

Real: notas[10], medias[20];
ou

<nome>: vetor [<número de elementos>] de <tipo>;
notas: vetor[10] de real;

 Podemos representar um vetor pelo 
seguinte diagrama:

10987654321

66205046843163297100

Vetores Unidimensionais
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ATRIBUIÇÃO DE VETORES:
A sintaxe da atribuição para variáveis indexadas 
é a mesma, ou seja,

<variável>  <expressão>;
sendo que a variável, além do nome, deve 
conter o(s) índice(s) da componente do 
conjunto, e na mesma deverá ser armazenado o 
valor da expressão.
notas[4]  16;   

Vetores Unidimensionais

 Então, dado o vetor:

 Se executarmos os comandos:
Notas[4]  90;

Notas[1]  12;

Teremos o vetor:

10987654321

66205046843163297100

Vetores Unidimensionais

10987654321

6620504684390329712
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 Cada vez que se processa uma variável indexada, 
qualquer que seja a operação, o índice deve ser 
um valor conhecido
Exemplo: Para o vetor anterior:
Notas[11]  10; // isto é errado

 Vetores não podem ser acessados como um todo. 
Ao contrário, seus elementos precisam ser 
manipulados individualmente por meio do índice 
Escreva (notas); 
Leia (notas); // errado 
Porém,
Escreva (notas[2]);
Leia (notas[2]); // correto

Vetores Unidimensionais

 A única exceção que faremos à regra anterior 
será em relação aos vetores de caracteres. 
Neste caso, poderemos tratar os valores 
individualmente, pelo índice, ou como uma 
variável primitiva.

Exemplo: Nome_aluno: vetor [50] de caracter;
Leia (Nome_aluno);
Escreva (Nome_aluno);
Escreva (Nome_aluno[2]);

Vetores Unidimensionais
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Algoritmo media_100_versão1

Declare
soma, media, nota1, nota2, ..., nota100: real;

Início
soma  0;
Escreva (�entre com a primeira nota: � );
Leia (nota1);
soma   soma + nota1;
Escreva (�entre com a segunda nota: � );
Leia (nota2);
Soma  soma + nota2;
. . .
Escreva (�entre com a centésima nota: � );
Leia (nota100);
soma   soma + nota100;
media  soma / 100;
Escreva (�a média é:� media);

Fim

Exemplos

Algoritmo media_100_versão2

Declare
soma, media:real;
notas:Vetor[100] de real;

Início
soma  0;
Escreva (�entre com a primeira nota: � );
Leia (notas[1]);
soma   soma + notas[1];
Escreva (�entre com a segunda nota: � );
Leia (notas[2]);
Soma  soma + notas[2];
. . .
Escreva (�entre com a centésima nota: � );
Leia (notas[100]);
soma   soma + notas[100];
media  soma / 100;
Escreva (�a média é: �, media);

Fim

Exemplos
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Algoritmo media_100_versão3

Declare
soma, media:real;
notas:Vetor[100] de real;
i:inteiro;

Início
soma  0;
Para (i = 1 ate 100) Faca
Escreva (�entre com a proxima nota: � );
Leia (notas[i]);
soma   soma + notas[i];

Fimpara
media  soma / 100;
Escreva (�a média é: �, media);

Fim

Exemplos

1. Faça um algoritmo que leia dois vetores de seis 
elementos inteiros e calcule a soma de cada 
elemento, armazenando em um terceiro vetor. O 
primeiro elemento do vetor A deve ser somado com 
o primeiro elemento do vetor B e assim 
sucessivamente.

Exercícios

654321

-2411008515

654321

13241018155

654321

13045110262020

Exemplo: vetor_A

vetor_B

vetor_R
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Algoritmo "Soma_vetores�
Declare

i: inteiro
vetor_A: Vetor [1..6] de real
vetor_B: Vetor [1..6] de real
vetor_R: Vetor [1..6] de real

Inicio
Para i := 1 ate 6 Faca

Escreva("entre com o valor para a posição ", i ," no 
vetor A: ")  
Leia(vetor_A[i])
Escreva ("entre com o valor para a posição ", i , �
no vetor B: ")

Leia (vetor_B[i])
Fimpara
Para  i := 1 ate 6  Faca

vetor_R[i]<- vetor_A[i] + vetor_B[i]
Fimpara
Para i de 1 ate 6 faca

Escreval( i , " - " , vetor_R[ i ] )
Fimpara

Fim

Exercícios

2. Dado o seguinte vetor                               

Qual será o seu conteúdo depois de   
executado o algoritmo abaixo?
Para (i de 8 até 5 passo -1) Faça

aux  v [i]
v [i]  v [8 - i + 1]
v [8 - i + 1]  aux

Fim_Para

Exercícios

6

8
7

3
8

6
54321

72415
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2. Resposta para:

Exercícios

i = 8
6

8
7

3
8

5
54321

72416

i = 7
6

8
7

1
8

5
54321

72436

i = 6
6

4
7

1
8

5
54321

72836

i = 5
6

4
7

1
8

5
54321

27836

3. Faça um algoritmo que leia dois vetores de seis elementos 
inteiros e calcule a soma de cada elemento, armazenando em 
um terceiro vetor. O primeiro elemento do vetor A deve ser 
somado com o último elemento do vetor B. O segundo 
elemento do vetor A será somado com o penúltimo do vetor B,
e assim sucessivamente.

Exercícios

654321

-2411008515

654321

13241018155

654321

356118189147

Exemplo: vetor_A

vetor_B

vetor_R
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Algoritmo "Soma_vetores2�
Declare

i: inteiro
vetor_A: Vetor [1..6] de real
vetor_B: Vetor [1..6] de real
vetor_R: Vetor [1..6] de real

Inicio
Para i := 1 ate 6 Faca
Escreva("entre com o valor para a posição ", i ," no 
vetor A: ")  
Leia(vetor_A[i])

Escreva ("entre com o valor para a posição ", i , �
no vetor B: ")
Leia (vetor_B[i])

Fimpara
Para  i := 1 ate 6  Faca

vetor_R[i]<- vetor_A[i] + vetor_B[7-i]
Fimpara
Para i de 1 ate 6 faca

Escreval( i , " - " , vetor_R[ i ] )
Fimpara

Fim

Exercícios

Algoritmo para ordenar os valores dentro de um vetor de 
tamanho 6. Utilize como exemplo o vetor:

Algoritmo bolha
var i, j, aux: inteiro;
V: Vetor [1..6] de real;

Início
Para ( i =6 ate 2 passo � 1 ) faça

Para ( j = 1 ate i - 1 ) faça
Se V[ j ] > V[ j + 1 ] então

aux <- V[ j ];
V [ j ] <- V [ j + 1];
V [ j + 1] <- aux;

Fim_se
Fim_para

Fim_para
Fim

Exercícios

6

-2
54321

411008515
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Se precisarmos apenas procurar um elemento, 
num vetor, uma única vez, é mais rápido fazer uma 
busca sequencial do que realizar uma ordenação 
completa do arquivo; mas se precisarmos fazer 
repetidas buscas no mesmo arquivo, será melhor 
termos ele em ordem.

Uma das vantagens de se ter um vetor ordenado é 
que há algoritmos de busca que só funcionam com 
vetores nesta situação e que são mais eficientes 
que os algoritmos de busca seqüencial.
A busca binária é um dos métodos mais eficientes 
para se encontrar um elemento em um vetor 
ordenado.

Busca Binária

Os vetores, ou variáveis compostas 
unidimensionais, têm como principal 
característica a necessidade de apenas um 
índice para endereçamento. Uma estrutura que 
precise de mais de um índice será denominada 
estrutura composta multidimensional.

As variáveis compostas multidimensionais, 
mais utilizadas são as bidimensionais, ou 
matrizes. Geralmente, utilizamos matrizes em 
situações que precisam de linhas e colunas 
para a identificação de elementos.

Vetores Bidimensionais
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Vetores Bidimensionais

Exemplo de uma matriz A(3x2)

A =

Os números subscritos indicam os índices 
dos elementos da matriz.

Vetores Bidimensionais

Em pseudocódigo, a representação de estruturas 
bidimensionais é muito semelhante à das 
unidimensionais

Declaração de uma matriz:

<tipo> : <nome>[<número de linhas>, <número de colunas>];

Ex.: Real: A[3, 2];

Ou

<nome>: vetor [<número de linhas>, <número de colunas>] de <tipo>;

Ex.: A: vetor[3, 2] de real;
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Vetores Bidimensionais

ATRIBUIÇÃO DE MATRIZES
A atribuição é uma das formas de qualquer variável 
armazenar algum valor. Como não operamos diretamente 
com a matriz, somente seus elementos armazenam 
valores numa atribuição.
Exemplo 1:           Exemplo 2:
mat[3,4] <- 3.75 Para (i de 1 até 10) faça

Para (j de 1 até 10) faça
Se (i = j) então

x[i, j] <- 1;
Senão

x[i, j] <- 0;
Fim_Se

Fim_Para
Fim_Para

Vetores Bidimensionais

LEITURA DE MATRIZES
Utiliza-se dois laços para a leitura de matrizes.
Exemplo:
Algoritmo Leitura_matriz

var i, j: inteiro;
M: vetor [2, 3] de real;

Início
Para (i <- 1 ate 2) faça

Para (j <- 1 até 3) faça
Escreva (�Entre com o elemento da linha � i
�coluna� j � : � );
Leia (M[i, j]);

Fim_Para
Fim_Para

Fim
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Vetores Bidimensionais
ESCRITA DE MATRIZES  É semelhante a leitura de  
matrizes. Exemplo:
Algoritmo Leitura_e_escrita_matriz

var i, j: inteiro;
M: vetor [2, 3] de real;

Início
Para (i <- 1 ate 2) faça

Para (j <- 1 até 3) faça
Escreva (�Entre com o elemento da linha � i
�coluna� j � : � );
Leia (M[i, j]);

Fim_Para
Fim_Para
Para (i <- 1 ate 2) faça

Para (j <- 1 até 3) faça
Escreva( �M[� i �,� j �] =� M[i,j] );

Fim_Para
Fim_Para

Fim

Vetores Bidimensionais

1. Qual o resultado do vetor C sabendo
que:

O primeiro elemento do vetor A deve ser somado com o primeiro 
elemento do vetor B e assim sucessivamente.
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Vetores Bidimensionais
1. Qual o resultado do vetor C sabendo que

Algoritmo1
var i, j: inteiro;

A: vetor [3, 2] de real;
B: vetor [3, 2] de real;
C: vetor [3, 2] de real;

Início
Para (i <- 1 até 3) faça

Para (j <- 1 até 2) faça
C[ i, j] <- A [ i, j] + B [ i, j]; 

Fim_Para
Fim_Para
Para (i <- 1 ate 3) faça

Para (j <- 1 até 2) faça
Escreva( �C[� i �,� j �] =� C[i,j] ); 

Fim_Para
Fim_Para

Fim

Vetores Bidimensionais

2.Faça um algoritmo que inverta uma   
matriz de tamanho 3 x 3, ou seja, dê 
sua matriz transposta.
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Vetores Bidimensionais
Algoritmo Matriz_transposta_3x3
Var

i, j, aux: inteiro;
A: vetor [3, 3] de real;

Início
Para (i<- 1 até 2) faça

Para (j <- 1 até 3) faça
Se (i < j) então

aux <- A [ i, j];
A[ i, j]<- A [j, i]; 
A[ j, i]<- aux;

Fim_Se
Fim_Para

Fim_Para
Fim

Vetores Bidimensionais

3. Faça um algoritmo que  multiplique 
duas matrizes. A primeira 4 x 2 e a 
segunda 2 x 4.
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Vetores Bidimensionais
Algoritmo Produto_Matriz
Constante

N_lin1 = 4;
N_col1 = 2;
N_col2 = 4;

Var
i, j, k: inteiro;
A: vetor [N_lin1, N_col1] de real;
B: vetor [N_col1, N_col2] de real;
C: vetor [N_lin1, N_col2] de real;

Início
Para (i <- 1 até N_lin1) faça

Para (j <- 1 até N_col2) faça
C[ i, j] <- 0;

Para (k <- 1 até N_col1) faça
C[i,j]<- C[i,j] + A[i,k] *
B[k,j];

Fim_Para
Fim_Para

Fim_Para
Fim

Nas variáveis compostas homogêneas ou 
vetoresvetores, os conjuntos de dados são do mesmo 
tipo. Todos os elementos de um vetor são 
inteiros, caracteres, reais ou booleanos, mas 
sempre são do mesmo tipo.
Porém, há situações que não podem ser 
representadas por meio de estruturas 
homogêneas. Isto porque são dados de 
diferentes tipos (heterogêneos) que são 
logicamente agrupados. A esse novo tipo de 
dados heterogêneos damos o nome de 
registrosregistros.

Variáveis Compostas 
Heterogêneas: RegistrosRegistros
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Registros
São conjuntos de dados logicamente 
relacionados, mas de tipos diferentes.
Forma geral de uma função (sintaxe):

Tipo<identificador>: Registro
<campo 1>: <tipo do campo>
<campo 2>: <tipo do campo>
...
<campo n>: <tipo do campo>

Fim_Registro

Registros - exemplo

Tipo Ficha_academia: Registro
matricula: inteiro;
Nome: vetor [50] de caracter
Peso: real;
Altura: real;
Instrutor: vetor[50] de caracter;

Fim_Registro
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A variável Ficha_academia agrupa as informações 
referentes a um aluno da academia. Para se acessar 
esse tipo de variável, é necessário especificar o registro 
nominando o campo que se deseja utilizar. Os registros 
não podem ser acessados sem especificação indiviual
dos campos.
Exemplo: 
Leia (Ficha_academia);       errado
Escreva (Ficha_academia); errado
Leia (Ficha_academia.matrícula); correto
Escreva (Ficha_academia.nome); correto
Ficha_academia.peso   80.2      correto

Registros

Registros - Exemplos

Tipo Ficha_criança:Registro

número_vivo:inteiro;
nome;vetor [50] de caracter;
dia:inteiro;

mês:inteiro;
ano:inteiro;
pai:vetor [50] de caracter;

mãe:vetor [50] de caracter;
sexo: caracter;
ddd: inteiro;

fone:inteiro;
Fim_Registro

Var criança: Ficha_criança;

Início
criança.número_vivo 1233;
criança.nome      �Andre Schmitt Medina�;
criança.dia        24;
criança.mês      12
criança.ano       2003;

criança.pai        �Aurélio Medina�;
criança.mãe      �Cristina Schmitt�;
criança.sexo      �M�;
criança.ddd 44;
criança.fone      2525005;

Fim
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Outra forma de agrupar

Tipo data: Registro
dia:inteiro;
mês:inteiro;
ano:inteiro;

Fim_Registro
Tipo telefone : registro

ddd: inteiro;
fone:inteiro;

Fim_Registro
Tipo Ficha_criança : Registro

número_vivo: inteiro;
nome: vetor [50] de caracter;
data_nasc: data;
pai:vetor [50] de caracter;
mãe:vetor [50] de caracter;
sexo: caracter;
telef: telefone;

Fim_Registro

Var criança: Ficha_criança;

Início
criança.número_vivo 1233;
criança.nome      �Andre Schmitt Medina�;
criança.data.dia        24;
criança.data.mês      12
criança.data.ano       2003;

criança.pai        �Aurélio Medina�;
criança.mãe      �Cristina Schmitt�;
criança.sexo      �M�;
criança.telefone.ddd 44;
criança.fone      2525005;

Fim


