
AULA TEÓRICA 4 
Tema 2. Introdução a programação em Java 
(Continuação) 
Ø Expressões. 
Ø Operadores de incrementação e de decrementação unária de 

variáveis. 
Ø Classe Math. 
Ø Conversões de tipo. 
Ø Expressões lógicas. 

Tema 3. Instruções básicas de entrada e saída  
Ø Saída de dados (para ecrã). 
Ø Entrada de dados. 
Ø Um primeiro programa em Java. 

 Elaborado por eng.Tatiana Kovalenko, UEM 



Expressões 
Uma expressão é uma sequência de operadores e de valores. 
A linguagem Java tem definido um conjunto de operadores, 
aritméticos e lógicos, que permitem a construção de 
expressões. 
   Operador     Prioridade       Operação 
   *     1    Multiplicação 
   /     1    Divisão 
   %     1    Resto da divisão 
   +     2    Adição 
   -     2    Subtração 

M Operador divisão apresenta comportamentos diferentes em 
função do tipo de operandos a que é aplicado. No caso de 
algum dos operandos ser real (float ou double), o 
resultado será também um número real. Por exemplo: 
  float x = 10/4.0;  //x ← 2.5 



M No entanto, se ambos os operadores forem inteiros (byte, 
short, int ou long), o resultado será também um inteiro, 
pelo que a parte fraccionária do resultado é desprezada. 
Assim,   byte y = 10/4;  //y ← 2 

 

O operador % permite calcular o resto de uma divisão. Por 
exemplo: 

byte z = 13 % 4;  //z ← 1 
Ainda que este operador seja geralmente mais útil para calcular 
o resto de divisões inteiras, o Java permite também a sua 
utilização com operandos reais. Por exemplo: 

float f = 8.6 % 2.0;  //f ← 0.6 
 

Operadores de incrementação e de decrementação unária 
de variáveis 

++ (soma 1 ao seu operando)  
-- (subtrai 1 ao seu operando) 
 



Exemplo: 
 conta++;  //pós-incremento 

 conta- -;  //pós-decremento 
  

ou ainda: 
 ++conta;      //pré-incremento 

 --conta;   //pre-decrimento 
  

A distinção entre as duas formas destes operadores, antes ou 
depois do operando, só é relevante quando fazem parte de uma 
expressão maior. 
Por exemplo, supondo que a variável num tem o valor 7, a 
expressão    x = ++num; incrementa o valor de num (para 8) 
e depois atribui-o a x (por isso x passa a ter o valor 8). 
 

Se for     x = num++;  primeiro é feita a atribuição de num a x 
(x fica com o valor 7) e só depois é que é feita a incrementação 
de num. 
 



Java fornece vários operadores de atribuição (+=, -=, *=, /=) 
para abreviar expressões de atribuição. Por exemplo, podemos 
abreviar a instrução 

 c = c + 3;  como      c += 3; 
 

O operador += adiciona o valor da expressão à direita do 
operador ao valor da variável à esquerda do operador, e 
armazena o resultado na variável à esquerda do operador.  
 
Suponha:  int c = 3, d = 5, e = 4, f = 5; 
  

Operador de    Expressão de      Explicação       Atribui 
   +=     c += 7    c = c+7    10 a c 
   -=     d -= 4    d = d-4    1 a d 

   *=     e *= 5    e = e*5    20 a e 

   /=     f /= 3    f = f/3    1 a f 
 
 



 Classe Math 
 

O JDK (Java Development Kit) inclui um largo conjunto de 
classes e métodos que podem ser utilizados para variados fins. 
  
Os métodos pré-programados da classe Math permitem realizar 
certos cálculos matemáticos comuns. 
 
Por exemplo, Math.random() gere um número aleatório entre 
0 e 1, Math.sin() calcula o seno de um ângulo. É 
aconselhável a consulta da documentação do JDK para obter 
uma lista completa de metodos existentes no Math. 
 
  double resultado = Math.pow(base,expoente); 
 



Conversões de tipo 
O tipo do resultado de uma expressão aritmética depende do 
tipo dos seus operandos. Se todos eles forem do mesmo tipo, o 
resultado será também desse tipo. No caso contrário devem ser 
feitas as conversões de tipo.  
Algumas são feitas automaticamente e de modo a que não haja 
perda de informação, pelo que nem todas as transformações 
são possíveis. 

A cadeia de conversão automática do compilador é a seguinte: 
  

    byte > short > int > long > float > double 
 

int var_int = 10, result_int; 
double var_double = 5.9, result_double; 
result_double = var_int + var_double; 
result_int = var_int + var_double; 

result_int = (int) (var_int + var_double); 
 
 



Expressões lógicas 
Existem tambem operadores relacionais e operadores lógicos. Estes 
operadores permitem a construção de expressões que têm como 
resultado um valor lógico, true ou false. 
  

Operadores relacionais:    >, <, >=, <=, == (igual a), != (diferente de) 
Operadores lógicos:  && (conjunção), || (disjunção), ! (negação) 
O operador && tem dois operandos e devolve true apenas se ambos 
os operadores forem true, caso contrário devolve false. 
 
 
 
 

 
 
A operação de negação recebe apenas um operando lógico e inverte 
o seu valor. 
É comum que os operandos utilizados pelos operadores lógicos 
resultem de expressões que envolvem operadores relacionais. 
 Qual é o resultado de expressão (10 > 5 && 4 != 3)  ? 
 

A B A && B A | | B 
F F F F 
F T F T 
T F F T 
T T T T 

 



Tema 3. Instruções básicas de entrada e saída 
 
As instruções de entrada servem para obter valores do exterior 
do programa, por exemplo, do teclado. 
 
Quando um computador executa um programa, chegará a 
resultados e que o utilizador desejará visualizar. Para isso são 
necessários instruções de saída de dados. 
 

Saída de dados (para ecrã) 
 
A escrita para o ecrã pode ser feita utilizando os métodos 
(subprogramas) print ou println existentes na System.out, 
que é conhecido como objecto de saída padrão. 
 



 

Para que possa ser escrita uma mensagem no ecrã, estes 
subprogramas devem receber como parâmetro (argumento) a 
mensagem a escrever, por exemplo: 
  . . . . 
 System.out.print ("Bom dia! "); 
 byte dias = 30; 
 Sytem.out.print("Abril tem "+dias+" dias"); 
  . . . . 

Entrada de dados 
 

A linguagem de Java foi concebida essencialmente para o 
desenvolvimento de aplicações para execução em ambientes 
gráficos, onde a entrada de dados é assegurada por diálogos 
especializados.  
 

A leitura de dados a partir do teclado exige importação de 
bibliotecas java.io.*   

 
 



Exemplo1 de leitura do teclado (com uma mensagem prévia) e visualização na consola 
de um número inteiro: 
import java.io.*; 
public class ExemploLeituraTeclado1 
{ public static void main (String[] args) throws IOException 
  { BufferedReader x =  
          new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 
    int num; 
    System.out.println("Introduza um numero inteiro: "); 
    num = Integer.parseInt(x.readLine()); 
    System.out.println("O numero introduzido foi: "+num); 
 } 
} 
Exemplo2 de leitura do teclado  e visualização (dentro de caixa de diálogo pre-definida) 
de um número inteiro: 
import javax.swing.JOptionPane; 
public class ExemploLeituraTeclado2 
{ public static void main(String[] args) 
  { int num = Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog 
                             ("Introduza um numero inteiro:"); 
  JOptionPane.showMessageDialog(null,"O numero introduzido foi:"+ 
                               num); 
  } 
} 
 



Tendo em conta esta dificuldade alguns autores utilizam um conjunto 
de subprogramas agrupados em um ficheiro (tal como autor António 
José Mendes, no livro “Fundamentos	   de	   programação	   em	   Java	   2”) 
utiliza o ficheiro Le.java, onde existe um subprograma (ou método) 
para cada tipo de dado simples. 
 

O ficheiro deve ser copiado para o directório de trabalho. A utilização 
de qualquer um destes subprogramas é bastante simples. Por 
exemplo, para ler um valor double, basta fazer: 
  

cateto1 = Le.umDouble(); 
  

Le.umDouble() é um subprograma que leva o programa a parar e 
a esperar que o utilizador escreva um valor real usando o teclado e o 
confirme coma a tecla <Enter>.  
Exemplo3 de leitura do teclado de um número inteiro: 
public class ExemploLeituraTeclado3 
{ public static void main (String[] args) 
  { int num; 
    System.out.println("Introduza um numero inteiro: "); 
    num = Le.umInt(); 
    System.out.println("O numero introduzido foi: "+num); 
   } 
 } 

 



É ainda possível colocar expressões na lista de elementos a 
escrever. Neste caso a expressão é calculada antes de escrita, 
embora o resultado desse cálculo não seja armazenado em 
memória. Por exemplo: 
 int a = 10, b = 4; 
 System.out.print (a+" menos "+b +" = "+a-b); 
 
Analise: 
 System.out.print(a+" mais "+b+" = "+a+b); 

 System.out.print(a+" mais "+b +" = "+(a+b)); 
Caracteres especiais: 
\n  nova linha 
\t  tabulação horizontal 
\r  retorno para o início da linha actual. 
\\  barra invertida, serve para visualizar no ecrã um caracter 

 barra invertida 
\”  aspas duplas, serve para visualizar no ecrã aspas duplas 
 



Exibindo uma única linha de texto com múltiplas instruções 
 As instruções: 

 System.out.print("Só sei "); 
 System.out.println("que nada sei"); 

  

resultam na escrita de: 
 Só sei que nada sei 

  

Exibindo linhas múltiplas de texto com única instrução 
A instrução: 
System.out.print("Só\nsei\n\tque\n\t\tnada\n\t\t\tsei!"); 

resulta em: 
 Só 
  sei 

 que 
 nada 

 sei! 
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