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Tema 3. Instruções básicas de entrada e saída 
(continuação) 
  
Ø Um primeiro programa em Java. 

Elaborado por eng.Tatiana Kovalenko, UEM 



 

Um primeiro programa em Java 
 

Nossa tarefa não só aprender a Java, mas também melhorar 
sua habilidade no uso de computador como ferramenta para 
solução de problemas.  
 
Este processo, geralmente chamado de programação, é 
composto de duas tarefas: 
q  formular um procedimento logicamente correcto e sem 

ambiguidades, para resolver um dado problema; 
q  traduzir tal procedimento para uma forma aceitável pelo 

computador. 

“Um programa de computador é, antes de mais nada, um 
solucionador de problemas”.  



 

Um modelo de solução de problemas inclui sete passos a 
seguir: 
1.  Deixar claro o problema. 

2.  Identificar as entradas e saídas. 

3.  Desenvolver um procedimento para a solução do problema. 

4.  Verificar manualmente o procedimento e corrigi-lo, se 
necessário. 

5.  Codificar o algoritmo numa linguagem de programação(LP). 

6.  Executar o programa com dados de teste, depurando 
(processo de detectar e remover erros- debugging) quando 
necessário. 

7.  Refinar e documentar o programa. 
 



Observamos antes, que a programação consiste em duas 
tarefas: desenvolvimento de algoritmos e codificação. 
 

Um algoritmo é uma série de passos usados para resolver um 
problema. Você produz um algoritmo por meio de uma analise 
sistemática do problema.  
 

O algoritmo é expresso em uma linguagem chamada 
pseudocódigo, que é parecida com uma LP, mas que evita 
detalhes excessivos (semelhante ao inglês). Em seguida, você 
codifica, ou seja, traduz o algoritmo para linguagem que 
computador entenda (Pascal, Fortran, C++, Java ou outra). Para 
isso você deve reduzi-lo a uma sequência de operações 
primitivas. 
 



Devemos analisar o problema e elaborar um algoritmo para 
resolução deste. 

Voltamos para o problema de soma de dois números (Ex.1 do 
tema1).  
 
 
Pseudo código: 

 início 
 ler (val1,val2) 
 soma <=  val1 + val2 
 visualizar (soma) 
 fim.  



 

O algoritmo pode ser escrito na seguinte forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para traduzir o pseudo código elaborado para um programa em Java deve-se: 
1.  Reservar espaço na memória para armazenar os valores e da soma; 
2.  Pedir ao utilizador os valores, ler os valores fornecidos e armazená-los em duas 

variáveis (val1 e val2); 
3.  Calcular o resultado e armazená-lo na variável soma; 
4.  Visualizar o resultado. 

Em seguida vejamos o código produzido em Java. 

start 

val1, val2 

soma ß val1+ val2 

soma 

end 



import java.io.*; 
public class SomaValores 
{ public static void main(String[] args)throws 
                                        IOException 
  { //Declaração de variáveis 
    int val1, val2; 
    long soma; 
    BufferedReader x =  
     new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 
    //Lê valor de val1 e val2 
    System.out.print("Introduza o 1-o valor: "); 
    val1 = Integer.parseInt(x.readLine()); 
    System.out.println(val1); 
    System.out.print("Introduza o 2-o valor : "); 
    val2 = Integer.parseInt(x.readLine()); 
    System.out.println(val2); 
    soma = val1 + val2; 
    System.out.println("A soma entre "+val1+" e "+ 
      val2+" é igual a " + soma); 

  }} 



Em linguagens orientadas aos objectos como o Java, o código 
executável tem sempre que ser integrado numa classe. A 
classe é uma entidade central em POO. 
 
Agora o programa pode ser compilado e executado. Para isso 
deverá se r guardado num f i che i ro com o nome 
SomaValores.java.  
 
Os passos necessários para compilar e executar o programa 
dependem do ambiente de desenvolvimento e do SO em que se 
está a trabalhar. 
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Tema 4. Estruturas de controlo. 
 
Ø Selecção. Selecção simples. Instrução if.  
Ø Selecção em alternativa. Instrução if-else.  
Ø  Testes múltiplos. 
 
 

Elaborado por eng.Tatiana Kovalenko, UEM 



Estruturas de controlo 
Durante a execução de um programa, seja necessário tomar 
decisões em função de valores fornecidos pelo utilizador ou de 
resultados previamente calculados. Este tipo de decisões é 
representado por estructuras de controlo (estruturas de 
selecção). 
 

q  selecção simples 
q  selecção em alternativa 
q  selecção múltipla. 

Selecção simples. Instrução  if 
A selecção simples permite decidir entre executar ou não um 
conjunto de instruções. A decisão é tomada em função do 
resultado de uma condição, ou seja, uma expressão com 
resultado lógico, que é calculada no início da execução da 
estrutura. O funcionamento deste tipo de estrutura pode ser 
representado pelo seguinte fluxograma: 
 



    
     V            no início é avaliado o valor lógico da 
                 condição. Se o resultado for verdadeiro, as  
 F                 instruções (I) serão executadas,  
                 prosseguindo depois o programa para a  
              execução da instrução seguinte. Se o resultado 

for falso, as instruções não serão executadas, prosseguindo o 
programa de imediato para a instrução seguinte. 

 Sintaxe de instrução if: 
  if (condição) 

  { instruções; 

  } 

as chavetas delimitam as instruções a executar no caso do 
resultado da condição ser true.  
Caso seja necessário executar uma só instrução para uma 
condição verdadeira, as chavetas podem ser omitidas. 



Exemplo: Visualizar na ordem crescente dois números inteiros 
fornecidos pelo utilizador. 
O algoritmo começa por ler 2 números fornecidos pelo utilizador, 
depois verifica se o 1-o número introduzido é maior do que o 2-o e, 
em caso afirmativo, troca os valores. No caso de o 1-o número ser 
menor, não é feita a troca. 
import java.io.*; 
public class Troca 
{ public static void main (String args [])throws IOException 
  { BufferedReader x =  
          new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 
    int num1, num2, temp; 
    System.out.println("Introduza o primeiro numero: "); 
    num1 = Integer.parseInt(x.readLine()); 
    System.out.println("Introduza o segundo numero: "); 
    num2 = Integer.parseInt(x.readLine()); 
    if (num1 > num2) 
    { temp = num1; 
      num1 = num2; 
      num2 = temp; 
    } 
    System.out.println ("Numeros na ordem crescente: "+ 

     num1+","+num2);  }} 



MUm erro comum é a colocação de um ; imediatamente a 
seguir ao if. Por exemplo: 

 if (v1>v2); 
       System.out.print ("Maior= "+v1); 
um ; é interpretado pelo compilador de Java como uma 
instrução vazia. Deste modo, se v1 for maior que v2, vai ser 
executada a instrução ; cujo efeito é nulo. A instrução 
System.out.print(...); vai ser sempre executada, mesmo 
que v1 não seja maior do que v2. Neste caso o compilador não 
pode detectar o erro. 
 

Selecção em alternativa. Instrução if-else 
         nao                 sim 

Muitas vezes interessa escolher de entre    
dois conjuntos de instruções qual deles  
deve ser executado. Esta escolha será 
feita em função do resultado de uma condição 

I2 I1 



A sintaxe de estrutura de decisão com alternativa dupla: 
 if (condição) 
 { conjunto de I1 se condição for verdadeira; } 
 else 
 { conjunto de I2 se condição for falsa; } 

 
O conjunto de I1 seja executado se a condição for verdadeira. 
Se a condição for falsa, será executado o conjunto de I2. Em 
cada execução do programa uma destas instruções será 
executada! 
 
Exemplo: Visualizar uma mensagem se o valor introduzido for par ou ímpar. 
    ...  
    if (num % 2 == 0) 
      System.out.println("O numero "+num+" é par"); 
    else 
      System.out.println("O numero "+num+" é impar"); 
  

 



Neste exemplo foi utilizada uma instrução if-else para 
seleccionar uma de duas alternativas. No entanto, há situações 
em que há mais do que duas alternativas, de entre as quais é 
necessário escolher uma delas. Neste caso as instruções if-
else podem ser encadeadas de forma a possibilitar várias 
alternativas, como por exemplo: 
 

 if (condiçãoA) 
 { conjunto de I1 se condiçãoA for verdadeira; } 
 else 
   if (condiçãoB) 
   { conjunto de I2 se condiçãoB for verdadeira; }  
   else 
   { conjunto de I3 se condiçãoB for falsa; } 

Teoricamente não existe um limite para o encadeamento 
destas instruções. 
 Tal como no caso da selecção simples, também no caso da 
selecção em alternativa se podem omitir as chavetas quando 
está em causa apenas a execução de uma instrução. 



Exemplo: Calcular e visualizar o valor de Y   
     ab+c        , se a>300 
   y=   √ab+c      , se a=300 
     (a:c+b)2    , se a<300 

 
 
import javax.swing.JOptionPane; 
public class Triangulos  
{ public static void main(String args[]) 
  { double a, b, c, y; 
    a = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog 
                            ("Intr. o valor de A: ")); 
    b = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog 
                            ("Intr. o valor de B: ")); 
    c = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog 
                            ("Intr. o valor de C: ")); 
     



     
    if (a > 300) 
       y = a*b+c; 
     else 
       if (a == 300) 
         y = Math.sqrt(a*b+c); 
       else 
         y = (a/c+b)*(a/c+b); 
  JOptionPane.showMessageDialog(null,"O valor de Y="+y); 
  } 
}  
 
Se a estrutura de decisão envolver apenas selecção em 
alternativa, é fácil ver a que if pertence cada else, uma vez 
que cada um deles pertence ao if mais próximo que não 
tenha else.  
Quando o encadeamento inclui selecções simples e selecções 
em alternativa pode não ser tão fácil perceber a que if 
pertence um dado else.  



Considere, por exemplo, a seguinte arvore de decisão: 
  condição1 

         V            F 
      condição2       instr.C 
       V     Se a condição2 for falsa 
   condição3    não se pretende executar qualquer 
 V   F   instrução, pelo que esta é uma  
 instr.A        instr.B   selecção simples. 
 
 
 
 

Analise:  if (condição1) 
    if (condição2) 

          if (condição3) 
            instruçãoA; 
          else 
            instruçãoB; 
       else 
         instruçãoC; 
 



Testes múltiplos 
Existem casos quando é necessário trabalhar com o 
relacionamento de 2 ou mais condições ao mesmo tempo na 
mesma instrução, efectuando desta forma testes múltiplos. 
 

Exemplo. Ler 3 valores para os lados de um triângulo. Verificar se os 
valores fornecidos formam realmente um triângulo. Se for esta 
condição verdadeira, deve ser indicado qual tipo de triângulo foi 
formado: isósceles, escaleno ou equilátero. 
 
import javax.swing.JOptionPane; 
public class Triangulos  
{ public static void main(String args[]) 
  { float a, b, c; 
    a=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog 
                            ("Intr. o 1º lado de triangulo")); 
    b=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog 
                             ("Intr. o 2º lado de triangulo")); 
    c=Float.parseFloat(JOptionPane.showInputDialog 
                             ("Intr. o 3º lado de triangulo")); 
         



  

 
if (a+b>c && b+c>a && a+c>b) 
  if (a==b && b==c) 
    //caso a=b=c 
    JOptionPane.showMessageDialog(null,"Triangulo Equilatero"); 
  else 
    //caso a=b ou b=c ou a=c 
    if (a==b || b==c || a==c)           
      JOptionPane.showMessageDialog(null,"Triangulo Isosceles"); 
    else 
      //todos os lados são diferentes 
   JOptionPane.showMessageDialog(null,"Triangulo Escaleno");   
else 
  JOptionPane.showMessageDialog(null,"Os valores fornecidos 
                                     nao formam um triangulo"); 
  } 
} 
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