
/ Algoritmo números primos 

// Função : calcular e mostrar números primos 

// Autor : Pedro Ramos  

// Data : 03/05/2008 

algoritmo "números primos" 

var 

re,f,n,x,r : inteiro 

inicio 

escreval ("digite até que número deseja saber os primos") 

leia (n) 

escreval("Os numeros primos de 1 até",n," são") 

escreva("2") 

x<-3 

repita 

f<- 2 

re<-9 

enquanto (x<>f) faca 

r<-x mod f 

f<-f+1 

se r=0 entao 

re <-0 

fimse 

fimenquanto 

se re=9 entao 

escreva(x) 

fimse 

x<-x+1 

ate x>=n+1 

escreval("") 

escreval("obs: Os números 1 e 9, não são considerados números primos e não serão escritos") 

fimalgoritmo 
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Algoritmos  

Este conjunto de algoritmos foram desenvolvidos no visuAlg. Para Achar o algoritmo que você 

está precisando, aperte Ctrl + F e digite um nome relacionado com o algoritmo que você 

procura. Ex:"média de notas" ou "contador" ou "cont". Bons estudos!!!´ 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Assista ao Vídeo Explicativo 

algoritmo "ADIVINHAR NÚMEROS" 
// Função : Imagine uma brincadeira entre dois colegas, na qual um pensa um número 

// e o outro deve fazer chutes até acertar o número imaginado. Como dica, 

// a cada tentativa é dito se o chute foi alto ou foi baixo. Elabore 

// dentro deste contexto, que leia o número imaginado e os chutes, no final 

// mostre quantas tentivas foram necessárias para descobrir o número. 

// Autor : @ailtonlima 

 

var 

num:inteiro //número inicial a ser descoberto 

chute:inteiro //tentativa de acerto do número 

tent :inteiro //números de tentativas de acerto do número 

inicio 

// Seção de Comandos  

tent <- 0 

leia (num) 

repita 

leia (chute) 

tent <- tent + 1 //acumulador 

se (chute > num) entao 

escreval ("Chutou alto!") 

senao 

se (chute < num) entao 

escreval ("Chutou baixo!") 

fimse 

fimse 

ate (num = chute) 

escreva ("números de tentativas: ",tent) 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

 

http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2011/04/algoritmo-estatisticas-twitter.html
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http://bit.ly/m8vAM4


algoritmo "SORTEIOS DE NÚMEROS" 
// Autor : twitter.com/AiltonLima 

 

 

 

var 

a, b : inteiro 

x : vetor[1..10] de real 

 

procedimento troca( var a, b : real ) 

var t : real 

inicio 

t <- a // armazena valor de a em t 

a <- b // armazena valor de b em a 

b <- t // armazena valor de t em b - variável auxiliar 

fimprocedimento 

 

inicio 

 

// Leitura dos dados 

// Gerar numeros aleatorios entre 0 e 100, com 3 casas decimais 

aleatorio 0,100,3//exibe nºs de 0 à 100 com até 3 casas decimais(antes e após o ponto '.') 

para a de 1 ate 10 faca //limita a exibição de números até 10 

leia(x[a]) 

fimpara 

//---------------------------------------------------------------------------- 

// Ordenação 

para a de 1 ate 10 faca // este contador alinha o numeros em ordem ??? 

para b de 1 ate 9 faca 

se x[b] > x[b+1] entao // mostra a ordem do menor para maior 

troca(x[b],x[b+1]) // analisa e recoloca numeros 

fimse 

fimpara 

fimpara 

//--------------------------------------------------------------------- 

// Impressão dos dados ordenados 

para a de 1 ate 10 faca 

// após o escreval o 'a:3' dar espaço antes dos nºs de 1 até 10 das ordens numéricas. semelhanças 

com pascal 

//'a:3' também chama os numeros do contador acima' 

escreval(a:3," - ", x[a] : 10 : 3) // o 10 dar espaço; o 3 conta as casas decimais 

fimpara 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

 

algoritmo "CALCULAR ÁREA DE UMA ESFERA" 



// Função :calcular quantos litros de tintas e o valor para pintar uma determinada área 

// Autor : @ailtonlima 

 

var 

H,R:real 

C,Qtde,Area,Litro:real 

inicio 

// Seção de Comandos  

escreva ("Entre com a altura: ") 

leia (H) 

escreva("Entre com o raio: ") 

leia(R) 

Area <- (3.14 * (R*R))+(2 * 3.1416 * R * H) 

Litro <- Area/3 

Qtde <- Litro/5 

C <- Qtde * 50.00 

Escreva ("Custo é de:R$ ",C:4:2," ",Qtde:4:2," Latas de tintas") 

fimalgoritmo 

 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

Assista ao Vídeo Explicativo 

algoritmo "CONTAGEM REGRESSIVA" 
// Função : Elabore um algoritmo que simule uma contagem regressiva de 10 minutos, 

// ou seja, mostre 10:00, e então 9:59, 9:58,...,9:00; 8:59,até 0:00. 

// Autor : @ailtonlima 

 

var 

min: inteiro //contador de minutos 

seg: inteiro //cotador de segundos 

inicio 

// Seção de Comandos  

 

 

escreval ("10:00") 

 

para min de 9 ate 0 passo -1 faca 

 

para seg de 59 ate 0 passo -1 faca 

 

escreval (min,":", seg) 

fimpara 

fimpara 

 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

Assista ao Vídeo Explicativo 

http://bit.ly/ly5HHk
http://bit.ly/jcu1YV


algoritmo "ENCONTRAR NÚMERO MAIOR É MENOR" 
// Função : Escreva um algoritmo que leia um conjunto de 10 números inteiros 

//e mostre qual foi o maior e o menor valor fornecido. 

// Autor : @ailtonlima 

 

var 

num:inteiro //número digitado pelo usuário 

menorNum:inteiro // menor número do conjunto 

maiorNum:inteiro //maior número do conjunto 

cont:inteiro //contador 

inicio 

// Seção de Comandos  

para cont de 1 ate 10 passo 1 faca 

escreva("Digite um número: ") 

leia(num) 

se cont = 1 entao //é o primeiro valor? 

maiorNUm <- num //maior valor recebe o primeiro valor. 

menorNum <- num //menor número recebe o primeiro valor. 

fimse 

se num > maiorNum entao //o novo número é maior? 

maiorNum <- num //atribui para maior o novo número. 

senao 

se num < menorNum entao //o novo número é menor. 

menorNum <- num //atribui para menor o novo número 

fimse 

fimse 

fimpara //fim do laço de repetição. 

escreva ("O maior número é = ",maiorNum," - ") 

escreva ("O menor número é = ",menorNum) 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

Assista ao Vídeo Explicativo 

algoritmo "ESTATÍSTICAS" 
 

//twitter.com/AiltonLima 

 

var 

idade, contador, respostas5, respostas3,respostas1, maiorIdade, mediaOtimo: inteiro 

nota : caracter 

media : real 

//----------------------------------------------------------- 

inicio 

respostas5 <- 0 

respostas3 <- 0 

respostas1 <- 0 

maiorIdade <- 0 

http://bit.ly/j6du02


mediaOtimo <- 0 

// ---------------------------------------------------------- 

para contador de 1 ate 5 faca 

// Recebe os valores do usuário 

escreval("Digite a idade do folião ", contador," : " ) 

leia(idade) 

escreval("Nota do folião ", contador," para o carnaval da Bahia (1 = ruim; 3 = bom e 5 = ótimo 

:") 

leia(nota) 

 

//----------------------------------------------------------------- 

se nota = "5" entao 

respostas5 <- respostas5 + 1 

mediaOtimo <- mediaOtimo + idade //Soma a idade de foliões que responderam ótimo 

 

senao se nota = "3" entao 

respostas3 <- respostas3 + 1 // Soma a quantidade de foliões que responderam "bom" 

 

se nota = "1" entao 

respostas1 <- respostas1 + 1 // Soma a quantidade de foliões que responderam "ruim" 

fimse 

 

// Seleciona a maior idade 

se idade > maiorIdade entao 

maiorIdade <- idade //mostra maior idade para voto em ruim 

fimse 

fimse 

fimpara 

 

//------------------------------------------------------------------ 

// Média de idades de foliões que responderam "ótimo" 

media <- mediaOtimo / respostas5 

 

//------------------------------------------------------------------- 

escreval("Quantidade de foliões que avaliaram o carnaval da Bahia como Ótimo: ", respostas5) 

escreval("Quantidade de foliões que avaliaram o carnaval da Bahia como Bom: ", respostas3) 

escreval("Quantidade de foliões que avaliaram o carnaval da Bahia como Ruim: ", respostas1) 

escreval("Media de idades dos foliões que responderam 'Ótimo': ", media, " anos") 

escreval("A maior idade do folião que respondeu 'ruim': ", maiorIdade, " anos") 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

Assista ao Vídeo Explicativo 

algoritmo "TABUADA" 
//COM PARA...ATE 

//Função : Tabuada que receba qualquer número pelo usuário e saia com o "finalizador -1". 

// Autor : @ailtonlima 

http://bit.ly/kmPEwY


var 

n:inteiro //número-base 

con:inteiro //contador 

x: inteiro //variável de controle 

inicio 

// Seção de Comandos 

escreva ("Digite um número para a tabuada: ") 

leia (n) 

faca 

para x de 1 ate 10 passo 1 faca 

con <- 1 

para con de 1 ate 10 passo 1 faca 

escreval (con, " x ", n," = ",con * n) 

con <- con + 1 

fimpara 

escreva ("digite outro número: ") 

leia (n) 

fimpara 

fimalgoritmo 

//------------------------------------------------ 

//algoritmo "tabuada" //COM ENQUANTO 

// Função : Tabuada que receba qualquer número pelo usuário e saia com o finalizador -1. 

// Autor : @ailtonlima 

//var 

// n :inteiro //número-base 

//con : inteiro //contador 

//inicio 

// Seção de Comandos 

// escreva ("Digite um número para a tabuada ou (-1) para sair: ") 

// leia (n) 

// enquanto (n <> -1)faca 

// con <- 1 

// enquanto (con <= 10)faca 

// escreval (con," x ", n, " = ", con * n) 

// con <- con + 1 

// fimenquanto 

// escreva ("digite outro número ou (-1) para sair: ") 

// leia (n) 

// fimenquanto 

// se (n = -1)entao 

// escreva ("até logo! ") 

// fimse 

//fimalgoritmo 

//--------------------------------------------------- 

 

//algoritmo "Tabuada"// COM REPITA 



// Função : Tabuada que receba qualquer número pelo usuário e saia com o finalizador -1. 

// Autor : @ailtonlima 

//var 

//n:inteiro //número-base 

//con:inteiro //contador 

 

//inicio 

// Seção de Comandos 

//escreva ("Digite um número para a tabuada ou (-1) para sair: ") 

//leia (n) 

//repita 

//con <- 1 

//repita 

// escreval (con, " x ", n, " = ", con * n) 

//con <- con + 1 

//ate (con > 10) 

//escreva ("digite outro número ou (-1) para sair: ") 

//leia (n) 

//ate (n = -1) 

// se (n = -1)entao 

//escreva ("até logo! ") 

// fimse 

//fimalgoritmo 

 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

Assista ao Vídeo Explicativo 

algoritmo "Estrutura De Repetição exercício2" 
// Função : Ler números e fazer a média só dos números pares. 

// Autor : @ailtonlima 

 

var 

n: inteiro //número oferecido pelo usuário 

con:inteiro //contador 

acm:inteiro //acumulador 

mnp:real //média dos números pares 

inicio 

// Seção de Comandos  

con <- 0 //inicialização do contador 

acm <- 0 //inicialização dos acumulador 

n <- 1 //inicialização da variável de leitura 

 

escreva ("Digite um número: ") 

enquanto (n > 0)faca //teste da condição parada 

leia (n) 

se (n > 0)entao 

se(n mod 2)= 0 entao //resto da divisão é igual a zero? 

http://bit.ly/iE77pX


acm <- acm + n //acumula em acm os números pares 

con <- con + 1 //contagem de números pares 

 

escreval ("o número é par (divisível por 2)e maior que 0") 

escreval ("Digite (0)zero para sair. Ou um número maior que zero para continuar") 

fimse 

fimse 

fimenquanto 

se (con > 0) entao//houve pelo menos um número par válido 

mnp <- acm/con 

escreva ("Média = ",mnp) 

senao 

escreva ("Nenhum par foi fornecido ") 

fimse 

//fimse 

 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

Assista ao Vídeo Explicativo 

algoritmo "ESTRUTURA DE REPETIÇÃO, DECREMENTO, PORCENTAGEM" 
// Função : Construa um algoritmo que permita fazer um levantamento do estoque de vinhos de 

uma adega, 

// tendo como dados de entrada tipos de vinho, sendo:'T' para tinto,'B' para branco e 'R' para 

// rose. Especifique a porcentagem de cada tipo sobre o total geral de vinhos; a quantidade de 

// vinhos é desconhecida, utilize como finalizador 'F' de fim. 

// Autor : @ailtonlima 

 

var 

tv:caracter //tipo de vinho 

conv:inteiro //contador de vinho 

ct:inteiro //contador de tinto 

cb: inteiro //contador de branco 

cr:inteiro //contador de rosê 

pt,pb,pr:real //porcentagem de tinto, branco e rosê 

//----------------------- 

inicio 

// Seção de Comandos 

escreval ("Digite (t) para vinho tinto") 

escreval ("Digite (b) para vinho branco") 

escreval ("Digite (r) para vinho rosê") 

escreval ("Digite (f) para sair") 

//inicialização de diversos contadores 

conv <- 0 

ct <- 0 

cb <- 0 

cr <- 0 

http://bit.ly/jYvQck


//----------------------- 

repita 

leia (tv) 

escolha tv 

caso "t" 

ct <- ct + 1 

caso "b" 

cb <- cb + 1 

caso "r" 

cr <- cr + 1 

fimescolha 

conv <- conv + 1 

ate tv = "f" 

//------------------------- 

conv <- conv - 1 //descontar o finalizador "f" 

se (conv > 0)entao 

pt <- (ct * 100)/conv) 

pb <- (cb * 100)/conv 

pr <- (cr * 100)/conv 

escreval ("Porcentagem de tintos = ",pt:3:2,"%") 

escreval ("Porcentagem de Brancos = ",pb:3:2,"%") 

escreval ("porcentagem de rosês = ",pr:3:2,"%") 

senao 

 

escreva ("Nenhum tipo de vinho fornecido!") 

 

fimse 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

Assista ao Vídeo Explicativo 

algoritmo "MÉDIA - ESTRUTURA DE REPETIÇÃO" 
// Função:Ler médias de alunos e fazer média da turma e fechar a execução com um número sem 

o mesmo interferir na soma. 

// Autor : @ailtonlima 

var 

ma:real //média anual de aluno 

acm:real //acumulador 

mat:real //média anual da turma 

con:inteiro//contador 

inicio 

// Seção de Comandos  

escreva ("Digite a média do aluno: ") 

con <- 0 //inicialização do contador 

acm <- 0 //inicialização do acumulador 

ma <- 0 //inicialização da variável de leitura 

enquanto (ma <> -1)faca//teste da condição de parada 

http://bit.ly/m34f5a


leia(ma) 

se ma <> -1 entao //evita acumulação do finalizador 

acm <- acm + ma //acumula em acm os valores lidos em ma 

con <- con + 1 //contagem dos número de médias fornecidas 

fimse 

fimenquanto 

se con > 0 entao//houve pelo menos uma execução 

 

mat <- acm/con 

escreva ("Média anual da turma = ",mat:2:2) 

 

senao 

escreva ("Nenhuma média válida fornecida") 

fimse 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

Assista ao Vídeo Explicativo 

algoritmo "FATORIAL" 
// Função : Elabore um algoritmo que calcule N!(fatorial de N), 

//sendo que o valor de inteiro de N é fornecido pelo usuário. 

//N! = 1 x 2 x 3 X ...X (N - 1)X N; 

//0! = 1, por definição. 

// Autor : @ailtonlima 

 

var 

n: inteiro //dado de entrada 

f: inteiro //resultado do fatorial de N 

v: inteiro //variável de controle 

inicio 

// Seção de Comandos 

escreva ("Digite número :") 

leia(n) 

se (n = 0) entao 

escreva ("Fatorial de ", n, " = 1") 

senao 

f <- 1 

para v de 1 ate n passo 1 faca 

f <- f * v 

fimpara 

escreva("Fatorial de ", n, " =", f) 

fimse 

 

 

fimalgoritmo 

//exemplo de fatorial de 09 (09! 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 = 362880) 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

http://bit.ly/kbhgG4


Assista ao Vídeo Explicativo 

algoritmo "INTEIRO PRÓXIMO DE RAÍZ QUADRADA" 
// Função : Elabore um algoritmo que calcule um número inteiro que mais 

// se aproxima da raiz quadrada de um número fornecido pelo usuário. 

// Autor : @ailtonlima 

 

var 

n: inteiro //número fornecido pelo usuário 

r: inteiro //raiz inteira aproximada 

inicio 

// Seção de Comandos  

escreva ("Digite um número inteiro: ") 

leia(n) 

r <- 0 

repita 

r <- r + 1 //aproximação 

ate (r * r) > n 

r <- r -1 //assim que a aproximação passar de n, voltar um 

escreva ("Inteiro aproximado da raiz quadrada de ", n," é ",r) 

 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

 

Algoritmo "INVERSÃO DE NÚMEROS" 
//recebe números e inverte sua ordem 

VAR 

NUMERO: VETOR [1..3] DE inteiro 

I, conta_neg: INTEIRO 

inicio 

// conta_neg <- 0 

para i de 1 ate 3 faca 

leia (NUMERO[i]) 

// se NUMERO[i] < 0 entao 

//conta_neg <- conta_neg + 1 

// fimse 

fimpara 

//para i de 1 ate 3 faca 

escreva (NUMERO[3]) 

escreva (NUMERO[2]) 

escreva (NUMERO[1]) 

//fimpara 

escreva ( ,numero," O número invertido é") 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

algoritmo "MÉDIA NOTAS" 
// Autor : @ailtonlima 

http://bit.ly/jKXhoL


var 

N1,N2,N3,Md: real 

inicio 

// Seção de Comandos  

escreval("Escreva primeira nota :") 

leia (N1) 

escreval("Escreva segunda nota :") 

leia (N2) 

escreval("Escreva terceira nota :") 

leia (N3) 

faca 

Md <- (N1+N2+N3)/3 

se Md > 5 entao 

escreva ("Aprovado") 

senao 

escreva("Reprovado") 

fimse 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

{Assista ao vídeo explicativo} 

algoritmo "POTENCIAÇÃO E RADICIAÇÃO" 
// Função : Construa um algoritmo que, tendo como dados de entrada dois pontos quaisquer do 

plano, 

// P(X1, Y1 )e Q(X2,Y2), imprima a distância entre eles. 

// Autor : 

 

var 

x1,x2,y1,y2,a,b,A_respPotenc,B_respPotenc, somaA_B,radSoma:real 

 

inicio 

// Seção de Comandos  

escreva ("Digite 1º número inicial :") 

leia (x1) 

escreva ("Digite 1º número final :") 

leia (x2) 

escreva ("Digite 2º número inicial :") 

leia (y1) 

escreva ("Digite 2º número final :") 

leia (y2) 

 

//d= rad(pot(x2-x1,2)+pot(y2-y1,2)) 

a <- x2-x1 

b <- y2-y1 

A_respPotenc <- a * a 

B_respPotenc <- b * b 

somaA_B <- A_respPotenc + B_respPotenc 

http://bit.ly/jyR2xb


radSoma <- somaA_B^0.5 

escreva ("O resultado é:",radSoma:4:3) 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

{Assista ao vídeo explicativo} 

algoritmo "NÚMEROS PRIMOS" 
//programa que informa se um numero N é primo ou nao 

var 

num,numDiv,cont,i:inteiro 

// num – número fornecido pelo usuário 

// ndiv – numero de divisores 

// cont – contador para o repita(variável de controle) 

inicio 

// Seção de Comandos 

num<-0 

cont<-1 

numDiv<-0 

escreval("Digite um número quen será verificado") 

leia(num) 

//repetição entre os numeros de 1 a N 

repita 

//testamos o resto da divisão 

//se (num % cont = 0)entao 

se (num mod cont = 0) entao 

//É igual a zero o resto da divisão de n por cont? 

numDiv <- numDiv + 1 //Aqui adicionamos um divisor a N se for igual a zero 

fimse 

cont <- cont + 1 //incrementa o contador 

ate (cont > num) //vai sair do repita quando o contador for maior que n 

//Saída da verificação: primos ou não primos 

se (numDiv = 2) entao // um numero primo so tem 2 divisores = 1 e n (ele mesmo) 

escreval("Este número é primo") 

senao 

escreval("Este número não é primo") 

fimse 

fimalgoritmo 

 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

{} 

algoritmo "RADICIAÇÃO" 
var 

A,B,C: real //coeficientes da equação 

D,delta: real //delta 

X1,X2,respDelta: real //raízes 

inicio 

// Seção de Comandos 

http://bit.ly/jlaAeN


Escreva("Digite A:") 

leia (A) 

escreva("Digite B:") 

leia (B) 

escreva("Digite C:") 

leia(C) 

//D <- pot(b,2)- 4*A*C 

D <- (B^2) //potenciação 

delta <- D - 4*A*C 

respDelta <- (delta^0.5) //radiciação 

X1 <- ((- B + respDelta)/(2*A)) 

X2 <- (- B - respDelta)/(2*A)) 

//X1 <- (- B + rad(D)/(2*A)) 

//X2 <- (- B - rad(D)-/(2*A)) 

escreval (" Primeira raiz = ",X1) 

escreval (" Segunda raiz = ",X2) 

fimalgoritmo 

 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

{Assista ao Vídeo Explicativo} 

algoritmo "RAIO DE CIRCUNFERÊNCIA" 
// Função: construir um algoritmo para calcular o valor da área de um círcunferência, 

// Autor : @ailtonlima 

var 

p,raio,resp:real 

inicio 

// Seção de Comandos  

escreva("Digite o raio da circunferência: ") 

leia(raio) 

resp <- 3.1416 * (raio * raio) 

escreva("A área da circunferência é :", resp:2:2," metros") 

fimalgoritmo 

 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

Assista ao Vídeo Explicativo 

algoritmo "SÉRIE DE FIBONACCI" 
// Função : A série de Fibonacci é formada pela seguinte sequência: 

// 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55...etc. Escreva um algoritmo que gere a série 

// de Fibonacci até o vigéssimo termo. 

// Autor : @ailtonlima 

 

var 

a,b,c:inteiro // para calcular os termos da série 

v:inteiro //variável de controle 

inicio 

// Seção de Comandos  

http://bit.ly/loyr4y
http://bit.ly/maOBtj


 

escreva ("Digite a: ") // primeiro número da série 

leia (a) 

escreva ("Digite b: ") // primeiro número da série 

leia (b) 

para v de 3 ate 20 passo 1 faca 

c <- a + b 

escreval (c) 

a <- b 

b <- c 

fimpara 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM------------------------------------- 

algoritmo "SÉRIE DE FIBONACCI - variação" 
//função: Fazer série e teste de mesa. 

var 

 

a,b: inteiro 

inicio 

//atribui o valor inicial 1 à variável b 

b <- 1 

//o laço para quando for maior que 2000 

enquanto a < 2000 faca 

 

a <- a + b 

b <- a - b 

 

escreva(a," -") 

fimenquanto 

fimalgoritmo 

 

TESTE DE MESA 

b vale:-------a vale: 

1---------------0 

----------------1 

0---------------- 

----------------1 

1---------------- 

----------------2 

1---------------- 

----------------3 

2---------------- 

----------------5 

3---------------- 

----------------8 

5---------------- 



 

1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 ... 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

 

algoritmo "somando_Numeros_De_1_ate_N" 
// Função : Elabore um algoritmo que leia um número qualquer e chame uma sub-

rotina(função)que 

//calcule a soma de todos os números entre 1 e o número lido 

//E retorne essa soma. Após chamar a sub-rotina, apresente a soma obtida 

 

// twitter @ailtonlima 

 

var 

i:inteiro //acm = acumulador 

x,y,acm :inteiro 

inicio 

// Seção de Comandos  

Escreva("Digite um número ") 

leia(x) //entrada 

y <- x //variável auxiliar 

para i de 1 ate y faca 

acm <- acm + i //criar um acumulador aqui para fazer a soma 

se i = y entao //comando para exibir só o resultado do cálculo 

escreval ("A soma é ",acm) //saída do cálculo 

escreva ("O número digitado pelo usuário é ",x) 

fimse 

fimpara 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

algoritmo "TROCA VARIÁVEIS" 
//@ailtonlima 

 

var 

a,b : inteiro 

procedimento troca(var x,y : inteiro) 

var t : inteiro 

inicio 

t <- x 

x <- y 

y <- t 

fimprocedimento 

 

inicio 

// Seção de Comandos  

escreval ("escreva a :") 

leia (a) 



escreval ("Escreva b :") 

leia (b) 

escreval("A :",a, " - B :",b) 

troca(a,b) 

escreval("A :",a, " - B :",b) 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

Assista ao Vídeo Explicativo 

algoritmo "VOLUME DE UMA ESFERA" 
// Função : 

// Autor : @ailtonlima 

 

var 

vol: real 

r:real 

inicio 

// Seção de Comandos  

escreva("Digite o raio: ") 

leia(r) 

vol <- (4/3)*3.1416*r*r*r 

escreva("O volume da esfera é de :",vol:10:3) 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

Algoritmo "FUNÇÃO RECURSIVA - FATORIAL" 
 

var 

A, Fatorial: Inteiro 

 

Funcao Fat (x:Inteiro):Inteiro 

inicio 

se x = 0 entao 

retorne 1 

senao 

retorne x * Fat (x-1) 

Fimse 

FimFuncao 

 

inicio 

Leia (A) 

Fatorial <- Fat (A) 

Escreva ("Fatorial ", A, " é ", Fatorial) 

FimAlgoritmo 

 

//FATORIAL: 6!= 1 X 2 X 3 X 4 X 5 X 6 = 720 

// @ailtonlima 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

http://bit.ly/llPsae


algoritmo "FATORIAL" 
 

// Função : Elabore um algoritmo que calcule N!(fatorial de N), 

//sendo que o valor de inteiro de N é fornecido pelo usuário. 

//N! = 1 x 2 x 3 X ...X (N - 1)X N; 

//0! = 1, por definição. 

// Autor : @ailtonlima 

 

var 

n: inteiro //dado de entrada 

f: inteiro //resultado do fatorial de N 

v: inteiro //variável de controle 

inicio 

// Seção de Comandos  

escreva ("Digite número :") 

leia(n) 

se (n = 0) entao 

escreva ("Fatorial de ", n, " = 1") 

senao 

f <- 1 

para v de 1 ate n passo 1 faca 

f <- f * v 

fimpara 

escreva("Fatorial de ", n, " =", f) 

fimse 

 

 

fimalgoritmo 

//exemplo de fatorial de 09 09! 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 = 362880 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

algoritmo "CALCULA QUILOMETRAGEM POR LITRO" 
// Função : Ao completar o tanque de combustível de automóvel, faça 

//um algoritmo que calcule o consumo efetuado,assim como a autonomia 

//que o carro ainda teria antes do abastecimento.Considere que o veículo 

//sempre seja abastecido até encher o tanque e que são fornecidas 

//apenas a capacidade do tanque, quantidade de litros abastecidos e a 

//quilometragem percorrida desde o último abastecimento. 

 

// Autor : @ailtonlima 

 

var 

capacTanq: inteiro //quantos litros cabem no tanque. 

litroAbast: inteiro //quant. de litros abastecidos. 

kmpUltAbast:inteiro //km pecorrido desde o último abastecimento. 

respCons,sobraTanq,autonFutura:real 

 



inicio 

 

//qual consumo efetuado? 

//qual autonomia que ainda teria antes do abastecimento? 

 

// Seção de Comandos 

escreva ("Digite a capacidade do tanque em litros: ") 

leia(capacTanq) 

escreva ("Quantidades de litros abastecidos: ") 

leia (litroAbast) 

escreva ("Qual quilometragem desde o último abastecimento? ") 

leia(kmpUltAbast) 

 

respCons <- litroAbast/kmpUltAbast //consumo desde último abastecimento Lts 

 

sobraTanq <- capacTanq - litroAbast//calcula o que sobrou no tanque. 

 

autonFutura <- sobraTanq/respCons//calcula os kms que percorreria ainda com o restou do 

tanque. 

 

escreval("Consumo efetuado é de: ",respCons," Lts/km") 

escreval("Autonomia que ainda teria é de:",autonFutura, " km") 

 

escreval (" ") 

Escreval ("--------------Outras curiosidades-------------------") //Somente para título 

 

escreval("Quantos litros sobraram no tanque?",sobraTanq," Litros") 

escreval("Kilometragem por litro? ",kmpUltAbast/litroAbast:2:1," k/Lts") 

fimalgoritmo 

 

 

 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

algoritmo "MÉDIA ARITMÉTICA PONDERADA" 
// Função : Construa um algoritmo que calcule a média ponderada entre 5 números 

//quaisquer, sendo que os pesos a serem aplicados são 1,2,3,4,e 5 repectivamente. 

// Autor : @ailtonlima 

 

var 

prodNum1Peso1,prodNum2Peso2,prodNum3Peso3,prodNum4Peso4,prodNum5Peso5:inteiro 

pesoNum1,pesoNum2,pesoNum3,pesoNum4,pesoNum5: inteiro 

num1,num2,num3,num4,num5:inteiro //recebe 1º,2º,3º,4º,5º número 

mediaPond: real 

inicio 

pesoNum1 <- 1 

pesoNum2 <- 2 



pesoNum3 <- 3 

pesoNum4 <- 4 

pesoNum5 <- 5 

 

// Seção de Comandos 

Escreva ("Digite 1º número: ") 

leia (num1) 

Escreva ("Digite 2º número: ") 

leia (num2) 

Escreva ("Digite 3º número: ") 

leia (num3) 

Escreva ("Digite 4º número: ") 

leia (num4) 

Escreva ("Digite 5º número: ") 

leia (num5) 

//------------------------------------- 

prodNum1Peso1 <- num1 * 1 

prodNum2Peso2 <- num2 * 2 

prodNum3Peso3 <- num3 * 3 

prodNum4Peso4 <- num4 * 4 

prodNum5Peso5 <- num5 * 5 

 

mediaPond <-(prodNum1Peso1 + prodNum2Peso2 + prodNum3Peso3 + prodNum4Peso4 + 

prodNum5Peso5)/ (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

 

 

escreva ("A média ponderada é :", mediaPond:2:2) 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

Assista ao vídeo explicativo da aula 17 

algoritmo "relacionarIDadeComNome" 

//função: Criar algoritmo que armazene um nome e idade, e através da idade 

//achar nome correspondente. 

//(Trabalhar vetor e atualização de contadores) 

 

var 

nome:vetor [1..5] de caracter 

idade:vetor [1..5]de inteiro 

i,j,idadeAux:inteiro 

inicio 

// Seção de Comandos  

para i de 1 ate 5 faca 

escreva (" Escreva seu Nome ") 

leia (nome[i]) 

escreva ( " Escreva idade " ) 

leia (idade[i]) 

http://www.youtube.com/watch?v=zN3jnFNK5OI&feature=channel_video_title


fimpara 

escreva ("Digite uma idade :") 

leia (idadeAux) 

para j de 1 ate 5 faca 

se idadeAux = idade[j]entao 

escreva ("É o(a)", nome [j]) 

escreval (" que tem", idade[j]," anos") 

fimse 

fimpara 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

algoritmo "Números negativos + limpa tela" 
var 

{Declara um vetor para armazenar 5 números do tipo inteiro} 

numeros: vetor[1..10] de inteiro 

contador:inteiro 

inicio 

 

para contador de 1 ate 10 faca 

 

escreva("Digite o ",contador," número: ") 

 

leia(numeros[contador]) 

fimpara 

 

limpatela 

 

para contador de 1 ate 10 faca 

 

se(numeros[contador]< 0) entao 

 

escreva(numeros[contador]," ") 

fimse 

fimpara 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

Algoritmo "CONTA E MOSTRA QUANTOS NÚMEROS NEGATIVOS" 
VAR 

NUMERO: VETOR [1..6] DE inteiro//REAL 

I, contNeg: INTEIRO 

inicio 

contNeg <- 0 

para i de 1 ate 6 faca 

leia (NUMERO[i]) 

se NUMERO[i] < 0 entao 

contNeg <- contNeg + 1 



fimse 

fimpara 

para i de 1 ate 6 faca 

escreval (NUMERO[i]) 

fimpara 

escreva ("Total de números negativos: ", contNeg) 

fimalgoritmo 

 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

algoritmo "FUNÇÃO SOMA" 
var Valor_1,Valor_2, soma: real 

// i,x:inteiro 

FUNCAO FSoma(Recebe_valor1, Recebe_valor2: Real):Real 

var 

total : real 

Inicio 

total<-Recebe_valor1+Recebe_valor2 

retorne total 

fimfuncao 

 

INICIO 

Escreva ("Valor_1 : ") 

LEIA (Valor_1) 

//Valor_1 <- 1 

//para i de 1 ate x faca 

 

Escreva ("Valor_2 : ") 

//leia (x) 

LEIA (Valor_2) 

//soma <- soma + i 

soma<-FSoma(Valor_1,Valor_2) 

 

ESCREVA ("Soma das vaiáveis é ", soma) 

FIMALGORITMO 

 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

{Assista ao vídeo explicativo} 

Algoritmo "RETORNA UM VALOR INTEIRO" 
var 

i:inteiro //variável do controlador interação 

valorReal : REAL 

valorInteiro : INTEIRO 

inicio 

para i de 1 ate 4 faca //controlador 

escreva ("Digite um valor real :") 

leia(valorReal) 

http://bit.ly/jOkgzF


valorInteiro <- int(valorReal) 

Escreval("Valor inteiro ", valorInteiro) 

fimpara //fecha controlador 

fimalgoritmo 

 

//@ailtonlima 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

{Assista ao vídeo explicativo} 

algoritmo "VETOR PARA CENSO" 
// Função : Em um censo estão sendo entrevistadas 1000 famílias. 

//Cada família informará o número de pessoas que compõem a família. 

// Elabore um algoritmo (pseudocódigo) que mostre como ler o número 

// de pessoas que compõem cada uma das famílias e armazená-lo em um 

//vetor. Após, ler e armazenar o número de pessoas das 1000 famílias 

// busque do vetor e mostre as famílias (posição no vetor) que possuem 

// mais de 5 pessoas. 

 

// Autor :@ailtonlima 

var 

v : vetor[1..10] de inteiro // cada vetor no visualg só armazena até 498 dados 

j,h: inteiro 

 

inicio 

 

para j de 1 ate 10 faca 

//escreva ("Digite quantas pessoas tem na família: ") 

leia(v[j]) //aqui lê quantas pessoas compõem a família 

fimpara 

 

// Escreve o vetor ordenado 

para j de 1 ate 10 faca 

se v[j] > 5 entao 

escreval(" ",j,"ª família possui", v[j]," pessoas") 

fimse 

fimpara 

fimalgoritmo 

 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

 

Algoritmo "RETORNA O SOBRENOME" 
var 

nome, sobrenome : Caractere 

qtdCaracter, local_espcao : INTEIRO 

inicio 

escreva ("Digite seu nome: ") 

leia (nome) 

http://bit.ly/ma4DCq


 

qtdCaracter <- Compr (nome) //retorna a quantidade de caracteres 

local_espcao <- POS (" ",nome) 

sobrenome <- Copia (nome, local_espcao + 1 , qtdCaracter) 

Escreva("Seu sobrenome é ", sobrenome) 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

{Assista ao vídeo explicativo} 

algoritmo "FUNÇÕES" 
var 

a, b, c,d, f : caracter 

inicio 

 

a <- "11" 

b <- "9" 

escreval( b + a ) // será escrito "911" na tela 

escreval( caracpnum(b) + caracpnum(a) ) //retorna a soma dos valores 

escreval( numpcarac(3+3) + a ) // soma 3+3 à variável "a" 

 

c <- "Brasil" 

d <- "melhor" 

f <- "do" 

 

escreval(maiusc(c)) // será escrito "BRASIL" na tela 

escreval(compr(c)) // retorna a quantidade de caracteres da palavra 

 

b <- "O melhor do Brasil" 

 

escreval(pos(c,b)) // será escrito a posição que se encontra a palavra 

 

a <- carac(65) + carac(66) + carac(67) + carac(68) 

b <- carac(65) + carac(78) + carac(65) + carac(76)+ carac(73)+ carac(83)+carac(84) +carac (65) 

c <- carac(68)+ carac(69) 

d <- carac(83) + carac(73)+ carac(83)+ carac(84)+ carac(69)+ carac(77)+ carac(65)+carac(83) 

escreval(a) // será escrito "ABCD" na tela 

escreva(b," ",c," ",d) //será escrito: analista de sistemas 

fimalgoritmo 

 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

algoritmo "visualg e C++" 
// Função : Elabore um algoritimo que leia idade d 15 pessoas p/ cada idade lida menor q 18 anos 

mostre : 

// Menor de idade 

// Autor : @ailtonlima 

var 

idad,i: inteiro 

http://bit.ly/iDMLpF


//resp:caractere 

inicio 

// Seção de Comandos  

para i de 1 ate 15 faca 

escreva ("Digite uma idade :") 

leia (idad) 

se idad < 18 entao 

escreval ("Menor de idade") 

fimse 

fimpara 

fimalgoritmo 

 

-----------------C++ 

#include  

#include  

 

int main() 

{ 

int contador; 

int idade; 

char nome[10]; 

 

//controla a quantidade de alunos 

for (contador = 1; contador < 16; contador++) { // interação com o usuário printf("Digite o nome 

do nadador: "); scanf("%s", &nome); printf("Digite a idade do nadador "); scanf("%d",&idade); 

//testa idade if( idade > 17 ) { 

printf("Menor de idade"); 

} 

}  

getch();  

} 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

 

algoritmo "VARIÁVEL DE CONTROLE COM MOD" 
// Função : Elabora um algoritmo que efetua a soma de todos os números ímpares 

//que são múltiplos de 3 e que se encontram no conjunto dos números de 1 até 500. 

 

 

var 

si:inteiro //soma dos números ímpares 

v:inteiro //variável de controle 

inicio 

// Seção de Comandos  

si <- 0 

para v de 1 ate 500 passo 1 faca 

se v mod 2 = 1 entao//o número é ímpar? 



se v mod 3 = 0 entao //múltiplos de três? 

escreval(" ",v) 

si <- si + v 

fimse 

fimse 

fimpara 

escreva ("Soma =",si) 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

 

Algoritmo "MÉDIA" 
// Função : Verifica a nota 

 

var 

nome_aluno : caracter 

n1,n2,n3,n4 : real 

soma : real 

media : real 

inicio 

escreva("Digite o Nome do Aluno: ") 

leia(nome_aluno) 

escreva("Digite a primeira nota: ") 

leia(n1) 

escreva("Digite a segunda nota: ") 

leia(n2) 

escreva("Digite a terceira nota: ") 

leia(n3) 

escreva("Digite a quarta nota: ") 

leia(n4) 

soma <-(n1+n2+n3+n4) 

media<-(soma/4) 

escreva(media) 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

Algoritmo "VERIFICAR ESTADO CIVIL" 
// Função : Calcula a distribuição dos estados civis numa lista de 20 valores 

// O estado civil está codificado da seguinte maneira: 

// C - Casado, S - Solteiro, V - Viúvo 

// Exemplifica o uso do comando escolha...caso...fimescolha 

 

 

// Seção de Declarações  

var 

ec : caracter 

cs,cc,cv : numerico 

x : inteiro 



inicio 

// Seção de Comandos 

cs <- 0 

cv <- 0 

cc <- 0 

para x de 1 ate 20 faca 

repita 

escreva("Item ",x," Estado Civil (s/c/v):") 

leia(ec) 

ate (ec="s") ou (ec="c") ou (ec="v") 

escolha ec 

caso "c" 

cc <- cc + 1 

caso "s" 

cs <- cs + 1 

outrocaso 

cv <- cv + 1 

fimescolha 

fimpara 

escreval("Solteiros : ", cs) 

escreval("Casados : ", cc) 

escreval("Viúvos : ", cv) 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

Assista ao vídeo explicativo 

 

algoritmo "ACHAR UM NÚMERO MENOR DE 3 " 
 

// Seção de Declarações  

var Menor, V1 : real 

inicio 

// Seção de Comandos  

escreval( "Este programa calcula o menor de três números digitados.") 

escreva("Qual o primeiro valor ? ") 

leia(Menor) 

escreva("Qual o segundo valor ? ") 

leia(V1) 

se V1 < Menor entao 

Menor <- V1 

fimse 

escreva("Qual o terceiro valor ? ") 

leia(V1) 

se V1 < Menor entao 

Menor <- V1 

fimse 

escreval( "O menor valor digitado foi : " , Menor) 

http://bit.ly/lQAuED


fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

{Assista ao vídeo explicativo} 

Algoritmo "CRONÔMETRO" 
 

var 

hora, minuto, segundo: inteiro 

 

inicio 

hora <- 0 

minuto <- 0 

segundo <- 0 

enquanto hora < 25 faca 

 

timer 1000 // simulação do tempo real 

timer 0 

segundo <- segundo + 1 // contador de segundos 

se segundo > 59 entao // controlador de segundos 

segundo <- 0 //inicializador do segundo 

//---------------------------- 

minuto <- minuto + 1 

se minuto > 10 entao 

 

minuto <- 0 

//---------------------------- 

hora <- hora + 1 

se hora > 23 entao 

hora <- 0 // zero hora = 24 horas 

fimse 

fimse 

fimse 

limpatela 

escreval(hora,":",minuto,":",segundo) 

 

fimenquanto 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

{Assista ao vídeo explicativo} 

Algoritmo TRANSFORMAR DECIMAL EM BINÁRIO. 
 

 

// Seção de Declarações 

var 

x : caracter 

y,d : inteiro 

inicio 

http://bit.ly/jZI5ac
http://bit.ly/mKid4g


//Seção de Comandos 

escreva("Entre com um número inteiro :") 

leia(y) 

d <- y //variável auxiliar só para referência na resposta. 

enquanto y > 0 faca 

se (y mod 2) = 0 entao //se o resto não for = 0 escreva 1 

x <- "0" + x 

senao 

x <- "1" + x 

fimse 

y <- y div 2 

fimenquanto 

escreval("A representação binária de", d, " é ", x) 

fimalgoritmo 

 

//algoritmo "para Faça" 

// Seção de Declarações 

//var 

//x : caracter 

//j,y,d : inteiro 

//inicio 

// Seção de Comandos 

//escreva("Entre com um número inteiro :") 

//leia(y) 

//d <- y 

//para j de 1 ate 10 faca 

// se (y mod 2) = 0 entao 

// x <- "0" + x 

// senao 

// x <- "1" + x 

// fimse 

// y <- y div 2 

//fimpara 

//escreval("A representação binária de", d, " é ", x) 

//fimalgoritmo 

 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

{Assista ao vídeo explicativo} 

ALGORITMO "PROCEDIMENTO TROCA" 
var 

A,B,C,D,CONT,AUX:Inteiro 

 

Procedimento TROCA(var x, y: inteiro) 

var 

Aux : inteiro 

INICIO 

http://bit.ly/jIgRxw


Aux <- x 

x <- y 

y <- Aux 

FIMProcedimento 

 

INICIO 

LEIA (A,B,C,D) 

Enquanto nao((A<=B) e (B<=C) e (C<=D)) faca 

se D < C entao 

TROCA(D,C) 

FIMSE 

SE C < B ENTAO 

 

TROCA(C,B) 

FIMSE 

SE B < A ENTAO 

 

TROCA(A,B) 

FIMSE 

FIMENQUANTO 

ESCREVA (A," ",B," ",C," ",D) 

FIMALGORITMO 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

{Assista ao Vídeo Explicativo} 

algoritmo "ACHAR_POSIÇÃO_DO_NÚMERO" 
 

dos 

var 

i,j,k, num : inteiro 

v : vetor[1..10] de inteiro 

achou : logico 

 

procedimento numerosNoVetor 

// Preenche o vetor com numeros aleatorios entre 0 e 100 

var j : inteiro 

inicio 

para j de 1 ate 10 faca 

v[j] <- randi(100) 

escreval(j:5,v[j]:5) 

fimpara 

fimprocedimento 

 

inicio 

numerosNoVetor 

 

escreva("Entre com o valor de busca (ESC termina) :") 

http://bit.ly/kwsRaN


leia(num) 

// Busca 

j <- 1 

repita 

se v[j] = num entao 

achou <- verdadeiro 

senao 

J <- j+1 

fimse 

ate (achou=verdadeiro) ou (j>10) 

 

se achou entao 

escreval("Achei ", num , " na posição ", j) 

senao 

escreval("Nao achei.") 

 

fimse 

 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

{Assista ao vídeo explicativo} 

algoritmo "VETOR OPERANDOS OPERADORES" 
// Função : Elabore um algoritmo que, dados dois vetores inteiros de (4)ou 20 posições, 

//efetue as respectivas operações indicadas por outro vetor de 20 posições de 

//caracteres também forcecido pelo usuário, contendo as quatros operações aritméticas 

//em qualquer combinação e armazenando os resultados em um terceiro vetor. 

//-------------------------------------------------------------------- 

var 

//variáveis compostas 

vetor1, vetor2:vetor[1..4] de inteiro 

 

vResp:vetor[1..4]de real 

vOper:vetor[1..4]de caracter 

//variáveis simples 

i:inteiro //índice para os vetores 

//-------------------------------------------------------------------- 

inicio 

// Seção de Comandos  

para i de 1 ate 4 faca 

// ler os operandos e os operadores em v1, vOper e v2 

escreval ("Digite 1º operando inteiro do cálculo",i,": ") 

leia (vetor1[i]) 

escreval ("Digite um operador(+)(-)(*)(/): ") 

leia (vOper[i]) 

escreval ("Digite 2º operando inteiro do cálculo",i,": ") 

leia (vetor2[i]) 

http://bit.ly/j2GkTZ


//-------------------------------------------------------------------- 

se i < 4 entao 

escreval(" ") 

escreval("Outro cálculo") 

senao 

escreval(" ") 

fimse 

fimpara 

//----------------------------------------------------------------- 

//calcular e mostrar o resultado de cada operação em V es 

para i de 1 ate 4 faca 

escolha (vOper[i]) 

caso "+" 

vResp[i] <- vetor1[i]+ vetor2[i] 

caso "-" 

vResp[i] <- vetor1[i]- vetor2[i] 

caso "*" 

vResp[i] <- vetor1[i]* vetor2[i] 

caso "/" 

vResp[i] <- vetor1[i]/ vetor2[i] 

fimescolha 

//------------------------------------------------------------------ 

escreval (" ") 

escreval ("resultado do cálculo ", i," =",vResp[i]) 

fimpara 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

{Assista ao Vídeo Explicativo} 

algoritmo "VETORES ORDENAÇÃO" 
// Função : Desenvolva um algoritmo que leia um vetor com 10 posições inteiras e 

//o coloque em ordem crescente, utilizando a seguinte estratégia de ordenação: 

//*Selecione o elemento do vetor de 10 posições que apresenta o menor valor; 

//*Troque este elemento pelo primeiro; 

//*Repita estas operações, envolvendo agora apenas os 9 elementos restantes 

//(selecionando o de menor valor com a segunda posição),depois os 8 elementos 

//(trocando o de menor valor pela terceira posição), depois os 7. os 6 e assim 

//por dinate, até restar um único elemento, o maior deles. 

 

var 

v:vetor[1..10]de inteiro //vetor de entrada de dados 

i,j,k:inteiro //índice 

aux: inteiro //variável auxiliar para troca 

inicio 

// Seção de Comandos  

//laço para ler os valores de entrada do vetor V 

para i de 1 ate 10 passo 1 faca 

http://bit.ly/le51OE


leia (v[i]) 

fimpara 

//ordenação do vetor 

para i de 1 ate 9 passo 1 faca 

k <- i 

aux <- v[i] //Guarda dados para verificação de menor número 

 

para j de i + 1 ate 10 passo 1 faca 

se v[j] < aux entao // Faz verificações dos números para encontrar o menor. 

k <- j //var auxilia trocas de valores abaixo 

aux <- v[k] // atribui menor valor em aux 

fimse 

fimpara 

 

v[k]<- v[i] //limpa v[i] 

v[i]<- aux //atribui menor valor na variável de saida v[i] 

fimpara 

//laço para mostrar o vetor já ordenado. 

para i de 1 ate 10 passo 1 faca 

escreval (v[i]) 

fimpara 

 

fimalgoritmo 

--------------------------------------FIM-------------------------------------- 

{Assista ao Vídeo Explicativo} 

// algoritmo : CALCULAR EQUAÇÕES DE 2º grau 

 

 
 

var 

a, b, c, respPonten, respDelta, delta, x, x1, x2 : real 

resposta : caractere 

inicio 

 

escreva ("Digite A: ") 

leia(a) 

escreva ("Digite B: ") 

http://www.youtube.com/watch?v=aDqYwCgI5ac
http://2.bp.blogspot.com/-QvKivCysthI/Tbx9y1CIeaI/AAAAAAAAAf0/zM88f8Mygms/s1600/imagem.JPG


leia(b) 

escreva ("Digite C: ") 

leia(c) 

//D <- pot(b,2)- 4*A*C  

respPonten <- ( b ^ 2) //potenciação  

delta <- ( respPonten - 4 * a * c ) 

se (delta > 0) entao 

//respDelta <- (delta^0.5)  

radiciação  

respDelta <- raizq(delta) //radiciação 

x1 <- ( ( - b + respDelta) / (2 * a) )  

x2 <- ( ( - b - respDelta) / (2 * a) ) // 

X1 <- (- B + rad(delta)/(2*A)) // 

X2 <- (- B - rad(delta)-/(2*A))  

resposta <- "x' = " + numpcarac(x1) + " x'' = " + numpcarac(x2) senao  

se (delta = 0) entao 

x <- ( - b / 2 * a )  

resposta <- "x' e x'' = " + numpcarac(x) senao 

se (delta < 0) entao  

resposta <- "Essa equação é inválida, delta não pode ser menor que 0(zero)!"  

fimse 

fimse  

fimse 

escreva( resposta ) //  

escreval (" Primeira raiz = ",X1) //  

escreval (" Segunda raiz = ",X2) // 

escreval ("O delta é: ",delta) //  

escreval ("A raiz quadrada é: ",respDelta) 

fimalgoritmo 

----------------------------------FIM---------------------------------- 

{Assista ao Vídeo Explicativo} 

Algoritmo "ACHAR NÚMEROS ÍMPARES" 
 

// Função : Receber um número inteiro qualquer e apresentar os números ímpares que pertence a 

ele. 

 

 

var 

n,n1:inteiro // Aqui você declara a variável de entrada 

i:inteiro //Aqui é a variável de controle* 

//Por quê de controloe? porque ela que vai indicar até onde o contador vai contar. 

num:inteiro 

inicio 

// Seção de Comandos 

escreva (" Digite um número inteiro :") // Aqui é conversa com o usuário. 

leia (n) // Número de entrada digitado pelo usuário 

http://www.youtube.com/watch?v=kjtnwDL9XhY


 

para i de 1 ate n passo 2 faca //Contador de controle* 

//por quê 'passo 2 faça'? Para contar só os números impares 

 

n1 <- n1 + i //soma todos números ímpares 

 

num <- num + 1 //acumulador (conta quantos números ímpares) 

 

escreva (i) // Na saída você usa a variável do contador 

 

fimpara 

escreval (" ")//Serve só para pular uma linha(Deixar o visual melhor na saída na tela preta do 

visualg) 

escreval ("A quantidade de números ímpares é: ",num) // Informações da saída na na tela preta 

do visualg) 

escreva ("Os números ímpares somados: ",n1)//Mostra a soma dos números 

fimalgoritmo 

 

//obs.:Se não quiser somar ou mostrar quantidades de números 

//ímpares. É só tirar do código os comandos referentes a cada 

//uma destas funções. 

----------------------------------FIM----------------------------------------- 

{Assista ao Vídeo Explicativo} 

algoritmo "VERIFICAR AUDIÊNCIA DE CANAL DE TV" 
var 

 

Record,SBT,Band,Globo,redeTv,Gazeta: real 

branco, total:real 

canal: caractere 

 

inicio 

//O laço dá looping até o usuário digitar Zero 

enquanto canal <> "0" faca 

 

escreval("Digite uma das opções ou 0 para sair:") 

escreval("1 - Record") 

escreval("2 - SBT") 

escreval("3 - Band") 

escreval("4 - Globo") 

escreval("5 - rede Tv") 

escreval("6 - Gazeta") 

escreval("7 - Voto em Branco") 

//entrada da escolha do usuário 

leia(canal) 

//limpa a tela 

limpatela 

http://www.youtube.com/watch?v=wBZ6h5f8m-M


escolha canal 

caso "1" 

Record <- Record + 1 

caso "2" 

SBT <- SBT + 1 

caso "3" 

Band <- Band + 1 

caso "4" 

Globo <- Globo + 1 

caso "5" 

redeTv <- redeTv + 1 

caso "6" 

Gazeta <- Gazeta + 1 

caso "7" 

branco <- branco + 1 

 

//zero para sair do laço  

caso "0" 

 

//não escreve nada 

escreva("") 

 

outrocaso 

escreval ("Digite um canal da lista!") 

fimescolha 

 

fimenquanto //fim do laço 

 

//soma os valores e aplica em variável total 

total<-Record + SBT + Band + Band + redeTv + Gazeta + branco 

//Divide variável por total e depois multiplica 

//por 100 para obter a porcentagem 

Record<-(Record / total)*100 

SBT<-(SBT / total)*100 

Band<-(Band / total)*100 

Globo<-(Globo / total)*100 

redeTv<-(redeTv / total)*100 

Gazeta<-(Gazeta / total)*100 

branco<-(branco / total)*100 

{não escreve nada já que não há nada digitado entre parênteses;} 

{entretando pula linha já que o comando é escreval e não escreva} 

escreval("") 

{Exibe o resultado} 

escreval("A totalização da audiência em % :") 

escreval("Record teve ",Record:2:2,"% de audiência.") 

escreval("SBT teve ",SBT:2:2,"% de audiência.") 



escreval("Band teve ",Band:2:2,"% de audiência.") 

escreval("Globo teve ",Globo:2:2,"% de audiência.") 

escreval("redeTv teve ",redeTv:2:2,"% de audiência.") 

escreval("Gazeta teve ",Gazeta:2:2,"% de audiência.") 

escreval("Não assistiram: ",branco:2:2,"%.") 

fimalgoritmo 

----------------------------------FIM---------------------------------- 

{Assista ao Vídeo Explicativo} 

Algoritmo "VETOR ORDENAÇÃO DE TRÁS PARA FRENTE" 
 

 

 

var 

numeros: vetor [1..20] de inteiro 

cont, indice, troca: inteiro 

inicio 

indice <- 20 

para cont de 1 ate 20 faca 

escreva("Digite o ",cont," valor do vetor: ") 

leia (numeros[cont]) 

fimpara 

//-------------------------------- 

para cont de 1 ate 20 faca 

troca <- numeros[indice] 

numeros[indice] <- numeros[cont] 

numeros[cont] <- troca 

se indice > 11 entao 

indice <- indice - 1 

senao 

interrompa 

fimse 

fimpara 

para cont de 1 ate 20 faca 

escreva(numeros[cont]," ") 

fimpara 

fimalgoritmo 

---------------------------------FIM------------------------------- 

{Assista ao vídeo explicativo} 

Algoritmo "MULTIPLICAÇÃO DE NÚMEROS-TABUADA" 
var 

 

num, resultado, controlador, cont: inteiro 

inicio 

 

para controlador de 1 ate 10 faca 

 

http://bit.ly/mBwXvy
http://www.youtube.com/watch?v=zJF3_D0gwMw&feature=related


escreva("Digite um número: ") 

 

leia(num) 

 

para cont de 1 ate num faca 

 

resultado <- num * cont 

 

escreval(num,"X",cont,"=",resultado) 

fimpara 

fimpara 

fimalgoritmo 

----------------------------------FIM------------------------------ 

{Assista ao Vídeo Explicativo} 

Algoritmo "ORDENAÇÃO" 
var 

 

numeros: vetor[1..10] de inteiro 

 

troca, contador1, contador2: inteiro 

inicio 

 

para contador1 de 1 ate 10 faca 

 

escreva("Digite o ",contador1," número: ") 

 

leia(numeros[contador1]) 

fimpara 

 

para contador1 de 1 ate 10 faca 

 

para contador2 de 1 ate 10 faca 

 

 

se(numeros[contador1])< numeros[contador2] entao 

 

troca <- numeros[contador1] 

numeros[contador1]<-numeros[contador2] 

numeros[contador2]<-troca 

fimse 

fimpara 

fimpara 

 

para contador1 de 1 ate 10 faca 

escreva(numeros[contador1]," ") 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QrDNqaoYqnM


 

fimpara 

 

fimalgoritmo 

----------------------------------FIM--------------------------------------- 

Assista ao Vídeo Explicativo 

algoritmo "CAIXA REGISTRADORA - vetor" 
//função: criar uma caixa de mercado que apresente os produtos, valores 

//e dê a opção para que o cliente escolha produto e digite a quantidade. 

//o código apresentará no final os valores somados da escolha 

//------------------------------------------------- 

//@ailtonlima 

var 

//variáveis compostas 

valor, quant: vetor [1..6] de real 

produto: vetor [1..6] de caractere 

 

total: real //armazenar o total arrecadado 

//variáveis simples 

contador,opcao: inteiro 

//------------------------------------------------- 

inicio 

 

para contador de 1 ate 6 faca 

 

escreva("Digite o nome do ", contador,"º produto: ") 

 

leia(produto[contador]) 

 

escreva("Digite o valor de ", produto[contador],": ") 

 

leia(valor[contador]) 

 

fimpara 

//--------------------------------------------------- 

limpatela //limpar tela 

opcao <- 1 

 

enquanto opcao <> 0 faca 

 

escreval("Escolha uma das opções abaixo: ") 

 

para contador de 1 ate 6 faca 

 

escreval(contador, " - ",produto[contador]," R$:",valor[contador]) 

 

http://bit.ly/mBneOC


fimpara 

 

escreval(" 0 - para sair") 

 

leia(opcao) //armazena a escolha que o usuário fizer. 

 

escreval("")//pula linha para melhor visualização. 

 

se(opcao <> 0) entao 

 

escreva("Digite a quantidade: ") 

 

leia(quant[opcao]) 

//---------------------------------------------------------- 

total <- 0 

 

para contador de 1 ate 6 faca 

 

se (quant[contador] > 0) entao 

 

total <- total + (valor[contador] * quant[contador]) 

fimse 

fimpara 

 

escreval("Total R$:",total) 

fimse 

fimenquanto 

limpatela 

//-------------------------------------------------------- 

 

total<-0 //zera novamente 

para contador de 1 ate 6 faca 

 

se (quant[contador] > 0) entao 

 

total <- total + (valor[contador] * quant[contador]) 

 

escreval(contador," - ",produto[contador]," ",valor[contador]," Quantidade: ",quant[contador]) 

 

fimse 

 

fimpara 

 

escreval("Valor total a pagar R$: ",total) 

fimalgoritmo 

-----------------------------------FIM----------------------------------------- 



{Assista ao Vídeo Explicativo}  

Algoritmo "Multiplicação de Vetores" 
var 

 

vet1, vet2, vet3: vetor[1..2] de inteiro 

contador: inteiro 

inicio 

 

para contador de 1 ate 2 faca 

 

escreva("Digite o ",contador,"º número do vetor1: ") 

 

leia (vet1[contador]) 

fimpara 

 

limpatela 

 

para contador de 1 ate 2 faca 

escreva("Digite o ",contador,"º número do vetor2: ") 

leia(vet2[contador]) 

fimpara 

 

limpatela 

 

para contador de 1 ate 2 faca 

 

vet3[contador] <- vet1[contador] * vet2[contador] 

 

escreva(vet3[contador]," ") 

fimpara 

fimalgoritmo 

------------------------------------FIM------------------------------------ 

{Assista ao Vídeo Explicativo} 

Algoritmo "MATRIZ" 
// Função: Fazer um algoritmo usando matriz para distribuir 

//lugares para alunos numa sala de aula. 

// Autor : @ailtonlima 

 

var 

posicao: vetor [1..4,1..4] de caracter 

i,j:inteiro 

inicio 

// Seção de Comandos 

para i <- 1 ate 4 faca 

para j <- 1 ate 4 faca 

escreva ("Digite os nomes dos alunos:") 

http://www.youtube.com/watch?v=dLhNWyTgtn0
http://www.youtube.com/watch?v=pEKZFeqCHrA


leia(posicao[i,j]) 

fimpara 

fimpara 

para i de 1 ate 4 passo 1 faca 

para j de 1 ate 4 passo 1 faca 

Escreval(" ") 

 

escreval ("Na",i,"ª fileira e na carteira ",j," senta ",posicao[i,j]) 

fimpara 

fimpara 

fimalgoritmo 

------------------------------------FIM------------------------------------ 

{Assista ao Vídeo Explicativo} 

Algoritmo "AGENDA MATRIZ" 
// Função :usar matriz para construir uma agenda 

// Autor :@ailtonlima 

 

var 

dado:vetor[1..5,1..5]de caracter 

i,j:inteiro 

 

inicio 

// Seção de Comandos  

para i de 1 ate 5 passo 1 faca 

escreva ("Nome...:") 

leia(dado[i,1]) 

escreva ("Endereço...:") 

leia(dado[i,2]) 

escreva ("Cep...:") 

leia(dado[i,3]) 

escreva ("Bairro...:") 

leia(dado[i,4]) 

escreva ("Telefone...:") 

leia(dado[i,5]) 

escreval (" ") 

fimpara 

 

{Rorina de saída} 

para i de 1 ate 5 passo 1 faca 

para j de 1 ate 5 passo 1 faca 

 

escreval (dado[i,j]," ") 

fimpara 

escreval(" --------- ") 

fimpara 

fimalgoritmo 

http://bit.ly/mNnO5A


------------------------------------FIM------------------------------------ 

{Assista ao Vídeo Explicativo} 

Algoritmo "Matriz maior valor e soma de valores " 
//Função: Faça um algoritmo que leia uma matriz de números 10x10, encontre 

// o maior valor da diagonal principal e a soma da diagonal secundária. 

 

// Seção de Declarações 

var 

matA : vetor [1..10,1..10] de real 

i, j: inteiro //os índice sempre inteiro 

maior,s : real 

inicio 

// Seção de Comandos 

maior <- 0 

Para i de 1 ate 10 faca 

Para j de 1 ate 10 faca 

escreva("Digite um valor do elemento da linha" , i, ", coluna ",j, " da matriz A: ") 

leia (matA[i,j]) 

//------------------------------------------ 

se (i = j ) entao 

se (matA[i,j] > maior) entao //atribui menor valor à (matA[i,j]) 

maior <- matA[i,j] //modificando o valor de menor 

fimse 

fimse 

//------------------------------------------ 

se (i + j = 11) entao 

s <- s + (matA[i,j]) //acumulador 

fimse 

//------------------------------------------- 

fimpara 

fimpara 

//------------------------------------------- 

escreval //pular linha 

escreva("A matriz A é:") 

escreval 

para i de 1 ate 10 faca 

escreval 

para j de 1 ate 10 faca 

escreva (matA[i,j]," ") 

fimpara 

fimpara 

//----------------------------------------- 

escreval //pular linha 

escreval("O maior valor da diagonal principal é = ",maior) 

escreval("A soma da diagonal secundária é: ",s) 

fimalgoritmo 

http://bit.ly/k1VCBB


------------------------------------FIM------------------------------------ 

//Assista ao Vídeo Explicativo 

Algoritmo "Matriz TRABALHANDO DIADONAL SECUNDÁRIA" 
//Função: trabalhar diagonal secundária 

 

var 

matY : vetor [1..5,1..5] de real 

i, j : inteiro //os índice sempre inteiro 

maior : real 

inicio 

// Seção de Comandos 

maior <- 0 

Para i de 1 ate 5 faca 

Para j de 1 ate 5 faca 

escreva("Digite um valor do elemento da linha" , i, ", coluna ",j, " da matriz y: ") 

leia (matY[i,j]) 

 

se (i+j = 6) entao 

se (matY[i,j] > maior) entao 

maior <- matY[i,j] 

fimse 

fimse 

fimpara 

fimpara 

escreval 

 

 

escreva("A matriz Y é:") 

escreval 

para i de 1 ate 5 faca 

escreval 

para j de 1 ate 5 faca 

escreva (matY[i,j]," ") 

fimpara 

fimpara 

escreval 

//escreval("O menor valor abaixo da diagonal secundária é = ",menor) 

//escreval("O menor valor acima da diagonal secundária é = ",menor) 

//escreval("O menor valor na diagonal secundária é = ",menor) 

//escreval("O maior valor abaixo da diagonal secundária é = ",maior) 

//escreval("O maior valor acima da diagonal secundária é = ",maior) 

escreval("O maior valor na diagonal secundária é = ",maior) 

fimalgoritmo 

------------------------------------FIM------------------------------------ 

{Assista ao Vídeo Explicativo} 

Algoritmo "MEDIA ELEMENTOS DIAGONAL PRINCIPAL E SECUNDÁRIA" 

http://bit.ly/j1g4mc
http://bit.ly/mrebVp


{Função:A media dos elementos abaixo da diagonal principal,e} 

{A media dos elementos acima da diagonal secundaria} 

var 

matriz : vetor [1..5,1..5] de real 

i, j: inteiro //os índice sempre inteiro 

somaPrinc,somaSecun,contPrinc,contSecun : real 

medP, medS : real 

//----------------------------------- 

inicio 

// Seção de Comandos 

somaPrinc <- 0 

contPrinc <- 0 

somaSecun <- 0 

contSecun <- 0 

Para i de 1 ate 5 faca 

Para j de 1 ate 5 faca 

escreva("Digite um valor do elemento da linha" , i, ", coluna ",j, " da matriz: ") 

leia (matriz[i,j]) 

limpatela 

//------------------------------------ 

se (i > j) entao 

somaPrinc <- somaPrinc + matriz[i,j] 

contPrinc <- contPrinc + 1 

fimse 

 

se (i+j < 6) entao 

somaSecun <- somaSecun + matriz[i,j] 

contSecun <- ContSecun + 1 

fimse 

 

fimpara 

fimpara 

escreval 

medP <- somaPrinc/contPrinc 

medS <- somaSecun/contSecun 

//------------------------------------ 

escreva("A matriz é:") 

para i de 1 ate 5 faca 

escreval 

para j de 1 ate 5 faca 

escreva (matriz[i,j]," ") 

escreva 

fimpara 

fimpara 

//------------------------------------- 

escreval 



escreval("A media dos elementos abaixo da diagonal principal é =",medP) 

escreval("A media dos elementos acima da diagonal secundaria é =",medS) 

 

fimalgoritmo 

------------------------------------FIM------------------------------------ 

Posted 18th April 2011 by Ailton Lima  
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APOCALIPSE 

 

"E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja 

posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou 

vender , senão aqueles que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu 

nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da 

besta, porque é número de homem; e seu número é seiscentos e sessenta e seis" 

(Apocalipse 01101:10000-10010) 
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Ticutuco nãocutuca ticutuco nãocutuca no facebook  

Olha lá o nosso patrão Zuckerberg e sua namorada chinesinha, Priscilla Chan, passeando 

despreocupadamente na China. 

 

Aug 

2 

 

Hacker ativista. Uma ameaça ou uma proteção?  

Guy Fawkes foi um soldado inglês católico que participou de uma tentativa de levante, em 1605, 

contra o rei protestante Jaime I e parlamentares ingleses, que ficou conhecida como Conspiração 

da Pólvora. Os revoltosos pretendiam implodir o parlamento e seus membros como primeiro 

passo do levante, e Guy era o sujeito que tomava conta dos barris de pólvora que seriam 

utilizados no atentado. Entretanto a conspiração foi descoberta e Guy preso, torturado e 

executado no dia 5 de novembro. 

 

Jun 

19 

 

http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2012/03/blog-post.html
http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2012/03/blog-post.html
http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2012/03/blog-post.html
http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2012/03/blog-post.html
http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2012/03/ticutuco-naocutuca-ticutuco-naocutuca.html
http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2012/03/ticutuco-naocutuca-ticutuco-naocutuca.html
http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2012/03/ticutuco-naocutuca-ticutuco-naocutuca.html
http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2012/03/ticutuco-naocutuca-ticutuco-naocutuca.html
http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2012/03/ticutuco-naocutuca-ticutuco-naocutuca.html
http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2011/08/invasao-hacker.html
http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2011/08/invasao-hacker.html
http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2011/08/invasao-hacker.html
http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2011/08/invasao-hacker.html
http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2011/08/invasao-hacker.html
http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2011/06/javascript.html
http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2011/06/javascript.html
http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2011/06/javascript.html
http://apocalypticlanguage.blogspot.com/2011/06/javascript.html


JavaScript  

Salve esta foto como:rock.png 

 

Salve esta foto como:rock_happy.png 

 

Para fazer este exercício você precisa de conhecimentos básicos em html e css. 

 

Obs.: Onde tiver @ trocar por tags < > 

 

---------------------PARTE-01------------------------------------- 

 

Aula 01 - Atributo Onload, Function e Evento. 

 

Jun 
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Entrevista sobre criatividade concedida ao portal WhoHub  

whohub: 

 

Como uma pessoa como você começa a ser criativa e por quê? 

 

Ailton Lima: A criatividade é aguçada quando os recursos acabam. Tenham como exemplo apolo 

13 a missão à lua, onde tiveram que criar um filtro, para o gás carbônico, com o que tinha dentro 

da nave. Minha criatividade despertou na falta de recursos, e quando estes existiam a produção 

de algo sempre foi bem maior. O porquê ? Um ato de coragem de produzir o que vem à mente 

diante de uma necessidade. 

2  
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Teste de Lógica com respostas e Explicação  

1) Teste de QI do Einstein resolvido. 
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Humor e Programação.  
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Lógica de Programação 

 

As pérolas dos clientes 

 

Tirinhas retiradas do site: vidadeprogramador.com.br 

 

--------------------------------FIM----------------------------------- 

 

Explicando looping para um leigo 

 

Vocês já tentaram explicar o que é um sistema em looping para quem não é do ramo? A 

exemplificação abaixo é excelente. 
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Barra do Twitter Transparente  

Coloque antes o twitter para o modelo antigo, depois de você fazer todo o procedimento e a barra 

ficar transparente é só voltar para o novo twitter. 

 

Procedimentos: 

 

1º) Entrar no setting do twitter e depois em design. 

 

2º) Copie o código abaixo e cole na sua barra de endereço, onde se encontra o link 

"http://twitter.com/settings/design". 

 

3º) Aperte enter. Pronto! Para verificar a mudança é só navegar no twitter, agora pode voltar ao 

novo twitter. 

 

Apr 
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Algoritmos  

Este conjunto de algoritmos foram desenvolvidos no visuAlg. Para Achar o algoritmo que você 

está precisando, aperte Ctrl + F e digite um nome relacionado com o algoritmo que você procura. 

Ex:"média de notas" ou "contador" ou "cont". 
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Sistemas Operacionais e seus designs  

O windows 95 se tornou um sistema bastante popular no Brasil e abriu as portas da tecnologia 

para todos os níveis de pessoa como vemos hoje. 

 

Um sistema com design simples para os modelos de hoje, mas bastante eficiente para aquilo que 

foi criado. Uma bela sacada comercial de mestre! 

 

Um sistema criado para atuar tanto nas empresas quanto nas casas dos usuários. 

 

O windows 2000 veio depois de algum período e com uma versão bastante melhorada. 
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