
 
AULA TEÓRICA 2 

  
Tema 1. Desenho de Algoritmos 
(continuação) 
 

Ø Fluxograma com ramificação. Selecção em 
alternativa. 

Ø Fluxograma repetitivo. 
Ø Contador de repetições. 
Ø Teste de condição no fim e no início. 
 

 

 

Elaborado por eng.Tatiana Kovalenko, UEM 



Fluxograma com ramificação. Selecção em alternativa 
Ex.3. Receber do teclado dois números e determinar qual deles 
é o maior, visualizar o comentário do tipo “1o valor introduzido é 
o maior” 
Análise:   
Entradas: x,y 
Saídas:  uma mensagem  
Solução:  comparar x com y 
 
 
Pseudo código:   
 Início 
 ler (x,y) 
 se	  x	  >	  y	  então 
    coment	  ß	  “o	  1º	  valor	  introduzido	  é	  o	  maior”	  	  
 senão	  
	  	  	  	  coment	  ß	  “o	  2º	  valor	  introduzido	  é	  o	  maior”	  
	  visualizar	  (coment)	  
fim. 

sim	  

não	  

coment 

x, y 

fim 

início 

x  > y comentß “1º é o 
maior” 

comentß “2º é o 
maior” 



Ex.4. Entre	   dois	   valores	   introduzidos	   determinar	   o	   maior	   (prever	   a	  
situação	  de	  valores	  serem	  iguais).	  	  

Análise:   
Entradas: x,y 
Saídas:  uma mensagem  
Solução:  comparar x com y 
 
 
Pseudo código:   
 Início 
 ler (x,y) 
 se	  x	  =	  y	  então	  	  
	  	  	  	  	  coment	  ß	  “Os	  valores	  introduzidos	  são	  iguais”	   
	  senão	  	  
	  	  	  	  	  se	  x	  >	  y	  então 
       coment	  ß	  “o	  1º	  valor	  introduzido	  é	  o	  maior”	  	  
    senão	  
	  	  	  	  	  	  	  	  coment	  ß	  “o	  2º	  valor	  introduzido	  é	  o	  maior”	  
	  visualizar	  (coment)	  
fim. 

sim	  

não	  

coment 

fim 

x > y 

x, y 

início 

x = y comentß “são 
iguais” 

comentß “1º é 
o maior” 

comentß “2º 
é o maior” 

sim	  



Fluxograma repetitivo 
Ex.5. Supomos que pretende-se modificar o algoritmo do ex.1) 
de forma a permitir o processamento de cálculo de soma de 
dois números várias vezes. 
Neste caso temos que no fim do algoritmo perguntar se 
utilizador pretende introduzir outros dois números. No caso “sim” 
devemos voltar para o bloco de leitura de dados, no caso “não”, 
terminar.	  	  
 
Pseudo código:   
  Início 
  fazer (ou repetir) 
      início 
      ler (val1,val2) 
      soma <=  val1 + val2 
      visualizar (soma) 
      fim 
  enquanto (resposta = ‘ S’)  
  fim. 

sim	  

não	  

início 

val1,val2 

somaßval1 + val2 

soma 

fim 

Continuar: S/N? 



Contador de repetições 
Ex.6. Caso pretender saber o número de vezes que os dados 
foram introduzidos, temos que adicionar mais uma variável. Esta 
variável (chamamos por contador) será inicializada com o valor 
zero (cont <= 0) e na medida que os dados serão introduzidos, o 
contador vai incrementar em 1 (cont+1).  
Pseudo código:   
  Início 
  cont <= 0 
  fazer (ou repetir) 
     início 
     ler (val1,val2) 
     soma <=  val1 + val2 
     visualizar (soma) 
     cont <= cont+1 
     fim 
  enquanto (resposta = ‘ S’)  
  visualizar (cont) 
  fim. 

sim	  

início 

val1,val2 

somaß val1 + val2 

soma 

fim 

Continuar: S/N? 

cont ß 0 

cont ß cont + 1 

cont 
não	  



Teste da condição para repetição do ciclo pode ser feito no fim 
ou no início. 
Ex.7. Visualizar no ecrã 100 vezes palavra “aprender" 

“aprender” 

fim 

Início 

contß 0 

cont <100 

contßcont+1 

“aprender” 

fim 

Início 

contß 0 

cont <100 

contßcont+1 

sim	  

sim	  

não	  

não	  
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Exercícios 
Ex.A.	   Analisar	   o	   problema,	   elaborar	   o	   algoritmo,	   desenhar	   o	  
fluxograma	  e	  escrever	  o	  pseudo	  código	  que	  permita	  calcular	  o	  salário	  
de	   um	   funcionário	   dependendo	   de	   quanMdade	   de	   faltas	   comeMdas	  
durante	  um	  mes.	  No	  caso	  de	  quanMdade	  de	  faltas	  ultrapassassem	  5	  o	  
salário	  é	  descontado	  em	  3%,	  se	  a	  quanMdade	  de	   faltas	  ultrapassasse	  
10	   o	   salário	   é	   descontado	   em	   10%	   e	   se	   a	   quanMdade	   de	   faltas	  
ultrapassasse	  15	  visualizar	  uma	  mensagem:	  “Está	  suspenso!”	  	  
Ex.B.	   Entre	   três	   valores	  diferentes	   (não	   iguais	   entre	   si)	   determinar	  o	  
menor.	  	  
Ex.C.	   Determinar	   e	   visualizar	   as	   quanMdades	   dos	   alunos	   aprovados,	  
dispensados	   e	   excluídos	   de	   uma	   turma	   de	   80	   alunos,	   recebendo	   3	  
notas	  dos	  testes	  de	  cada	  aluno	  e	  calculando	  a	  média. 


