
Linguagem de Programação 

Pascal - Introdução 

 

 



História 

Pascal é uma linguagem de programação que recebeu o seu nome em 

homenagem ao matemático Blaise Pascal.  

 

A linguagem Pascal foi criada em 1970 pelo suíço Niklaus Wirth que 

tinha em mente encorajar o uso do código estruturado.  

 

O próprio Niklaus Wirth diz que Pascal foi criada simultaneamente para 

ensinar programação estruturada e para ser utilizada no fabrico de 

software. 



História 

A linguagem de programação Pascal foi inventada por Niklaus Wirth e a 

sua versão original encontra-se no “PASCAL USER MANUAL REPORT” 

de Kathleen Jensen e Kiklaus Wirth. 

 

Existem várias versões de do Pascal. Desenvolvendo-se vários dialectos 

do Pascal conhecidos como Turbo Pascal. As varias versões do Turbo 

Pascal procuram sempre melhorar as versões anteriores. 

 

Compromisso entre as características de uma larga variedade de 

linguagens com o objetivo de uso por parte de estudantes e eficiência na 

compilação em um só passo 

 



História 

Como linguagem de ensino teve tremendo sucesso e é largamente 

empregada a despeito de suas deficiências para a implementação de 

sistemas de grande porte.  

 

Em 1986 foi divulgado o Object Pascal que é a extensão da linguagem 

Pascal para a orientação a objetos. 

 

Em 1987  a empresa Borland lançou o ambiente Turbo Pascal 4.0 que foi 

um grande sucesso pela facilidade de edição, compilação e execução 

que, pela primeira vez, foram integrados no ambiente de 

microcomputadores 

 

O Pascal v7.0 da Borland (para o DOS, Windows 16-bit e a modalidade 

protegida) foi liberado em 1992 sendo a última versão do Pascal Turbo a 

ser nomeado desta forma. 



Introdução 

Linguagem parecida com a linguagem algorítmica; 

 

Usa o paradigma estruturado, onde qualquer problema pode ser 

resolvido utilizando três estruturas: 
• Sequencial; 

• Condicional; 

• Iterativa (repetição); 



Introdução 

Possui sintaxe própria  
• Conjunto de palavras reservadas  

• Bibliotecas padrão de funções 

• Ambiente de desenvolvimento 

 

Permite declaração de variáveis 

 

Permite definições de blocos de comandos 

 

Permite organização de funções e módulos 

 

Utilizada para a implementação de algoritmos 



Palavras reservadas 

Palavras-chaves: uma linguagem de programação faz uso extensivo de 

determinadas palavras, denominadas palavras-chave.  

 

Essas palavras foram definidas para a linguagem Pascal e são utilizadas 

pelo programador com algum objectivo.  

 

Como essas palavras já tem um significado pré-definido para a 

linguagem, não pode-se declarar um objecto com o mesmo nome de 

uma palavra-chave, pois o compilador faria uma confusão e causaria 

erro. 



Palavras reservadas 



Identificadores  

Iniciar sempre por uma letra (a - z , A - Z) ou um underscore ( _ ); 

 

O restante do identificador deve conter apenas letras, underscores ou 

dígitos (0 - 9);  

 

É sugestivo que tenha até 255 caracteres, sendo que os 63 caracteres 

sejam significativos. 

 

Válidos: 
Soma_Total, MaiorValor, Media1, _Media 

Inválidos: 
%Quantidade, 4Vendedor, Soma Total 



Identificadores  

Iniciar sempre por uma letra (a - z , A - Z) ou um underscore ( _ ); 

O restante do identificador deve conter apenas letras, underscores ou dígitos (0 - 9);  

É sugestivo que tenha até 255 caracteres, sendo que os 63 caracteres sejam 

significativos. 

Válidos 

Soma_Total, MaiorValor, Media1, _Media 
Inválidos 

%Quantidade, 4Vendedor, Soma Total 



Tipo de variáveis 

Representam os espaços reservados na memória para armazenar 

informações; 

 

Funcionamento, declaração e atribuição semelhantes às variáveis 

utilizadas em algoritmos; 

 

Assim como em algoritmos, cada variável possui um nome (identificador) 

e um tipo; 



Tipo de variáveis 

Regras para identificadores de variáveis: 
• Não devem ser extensas demais; 

• Caracteres permitidos: números, letras e sublinhado; 

• Primeiro caractere é sempre uma letra; 

• Identificadores não podem se repetir; 

• Não são permitidos caracteres em branco; 

• Não são permitidos caracteres especiais; 

• Não podemos utilizar palavras reservadas em nomes de variáveis; 



Tipo de variáveis 

Integer 

Equivalente ao tipo inteiro em algoritmos; 

 

 

 

Exemplo de declaração: 
 var numero: integer;   



Tipo de variáveis 

Integer 

Equivalente ao tipo inteiro em algoritmos; 



Tipo de variáveis 

Real 

Equivalente ao tipo real em algoritmos; 

  

 

Exemplo de declaração: 

Em algoritmos:   
var numero: real 

 

Em Pascal:  
var numero: real;   



Tipo de variáveis 

Real 

Tipos variantes: 



Tipo de variáveis 

Boolean 

Equivalente ao tipo lógico em algoritmos; 

 

 

 

Exemplo de declaração: 

Em algoritmos:   

var valor: logico 

 

Em Pascal: 
var valor: boolean;   



Tipo de variáveis 

String 

Equivalente ao tipo literal em algoritmos (tamanho máximo de 

caracteres: 255); 

Exemplo de declaração: 
var time: String; 

 

Exemplo de atribuição: 
time := ‘Sport Recife’;  



Tipo de variáveis 

String 

Podemos limitar o tamanho de um string, utilizando [ + tamanho do 

texto + ] ao lado da especificação de tipo 

 

Exemplo de declaração: 
var time: String [10]; 

var sexo: String [1]; 

Var nome_completo: String [100]; 



Tipo de variáveis 

Char 

Equivalente ao tipo literal em algoritmos, porém representa um único 

caractere; 

Exemplo de declaração: 
var sexo: char; 

 

Exemplo de atribuição: 

sexo := ‘M’;  



Comentários 

Usado apenas para aumentar a clareza do programa, não é analisado 

pelo computador: 
• { comentário }      

• (* comentário *) 



Declaração de variáveis (Var) 

São representadas por identificadores 

Formado por:  
uma letra, ou  

uma letra seguida de letras ou dígitos:  

Ex: A, Nota, matricula, x, a, a1, a2, bd, A32B 

Maiúsculas são iguais a minúsculas: AB = aB  



Exemplo declaração de variáveis (Var) 

var 

 nome : string; 

 idade : integer; 

 altura : real; 

  

ou 

 
var 

 a, b, c : integer; 



Declaração de Constantes (Const) 

Valor fixo. Não muda durante a execução de um programa 

Podem ser numéricas, lógicas ou alfanuméricas (literal) 

Ex: 
numéricas: 25, +34, -315, -0.53, 7.8E-3, .13 

lógicas: true, false 

alfanuméricas: A-Z, a-z, 0-9, !, ?, /, *, &, $, %, ... 



Declaração de Constantes (Const) 

Constantes directas 
Exemplo: 25, ‘CADEIA DE SIMBOLOS’ 

 

Constantes denominadas 
Exemplo: PI cujo valor é 3.14159 



Variáveis de atribuição 

OBS: No comando de atribuição, a variável e seu valor devem ter o 

mesmo tipo, exceto nos seguintes casos: 
Variáveis reais podem receber valores integer; 

Variáveis string podem receber valores char; 

Exemplos: 

 nome := ‘Ana’; 

 media := (nota1+nota2) / 2; 



Estrutura de um programa em Pascal 

Todo programa em PASCAL deve ter a seguinte forma: 
program <nome>; 

<bloco>. 

 

Onde: 

 <nome> - nome do programa 

 <bloco> - corpo do programa 



Bloco de um programa 

O <bloco> é formado por: 

declarações 
begin 

 seqüência de comandos 

end 

 
E as declarações de variáveis: 
var lista-de-variáveis: tipo; 

 

onde tipo=integer, real, boolean, string, char. 



Expressões Aritméticas 

Ordem de prioridade: 

1a: *, /, div, mod 

2a: +, - 
div - quociente da divisão inteira 

mod - resto inteiro da divisão inteira 

 exemplo1:   x = 11 div 4 = 2,  y = 11 mod 4 = 3 

 exemplo2:   u = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)) 

 exemplo3:   v = exp(b*ln(a)) = eb*ln a 



Expressões Lógicas 

Relações 
A<>B, nome=´João´, a<0, x>1 

Operadores lógicos 
p and q, p or q, not p 

Ex: (idade>25) and (nome=´Maria´) 

 

Prioridade dos operadores lógicos e aritméticos 
1a: not 

2a: *, /, div, mod, and 

3a: +, -, or 

4a: =, <>, <, <=, >=, >, in 

    



Expressões Literais 

Retorna caracter: chr(cod)  

 { cod = código ASCII (American Standard Code for Information Interchange) 

} 

Retorna código ASCII : ord(ch) {ch = caracter } 

Sucessor do caracter: succ(ch) 

Antecessor do caracter: pred(ch) 

Ex:  chr(65) retorna ‘A’; 

ord( 'C' ) retorna 67; 

succ( 'd' ) retorna ‘e’; 

pred( 'd' ) retorna ‘c’;  



Comandos de entrada 

Utilizado para receber dados digitados pelo usuário; 

Funcionamento similar ao comando leia utilizado em algoritmos; 

 

Comandos de entrada disponíveis em Pascal: 
read 

readln (similar ao read, realizando também a leitura do “new line” - nova linha 

após o pressionar a tecla Enter);  



Comandos de entrada 

Exemplo: programa que lê o nome e a idade de um usuário: 
 program exemplo;  

 Uses crt; 

 Var  nome: string; 

  idade: integer; 

 begin 

        readln (nome); 

  readln (idade); 

 end. 



Comandos de saida 

Utilizado para exibir dados; 

Funcionamento similar ao comando escreva e escreval utilizados em 

algoritmos; 

 

Comandos de saída disponíveis em Pascal: 
write (similar ao escreva) 

writeln (realiza a escrita de dados e passa o cursor para a próxima 

linha).  



Comandos de saida 

No caso de variáveis do tipo integer ou real, podemos apresentar os 

dados na formatação desejada; 

Exemplo: 
Media := (8 + 2) / 2; 

Writeln (Media); {escreveria 5.00000000E + 01} 

Writeln (Media:0:2); {escreveria 5.00} 



Comandos de saida 

Exemplo: programa que lê o nome e a idade de um usuário: 
 program exemplo;  

 Uses crt; 

 Var  nome: string; 

  idade: integer; 

 begin 

  writeln(‘Digite seu nome:’); 

      readln(nome); 

  writeln(‘Digite sua idade:’); 

  readln(idade); 

  writeln(‘Seu nome: ’, nome); 

  writeln(‘Sua idade: ’, idade); 

 end. 



Exemplo programas em Pascal 

Programa que adiciona dois números inteiros 

 
program ADICIONA_NUMEROS; 

var 

 X : integer; 

 A : integer; 

 B : integer; 

begin 

 readln(A); 

 readln(B); 

 X := A + B; 

 writeln(X); 

end. 



Exemplo programas em Pascal 

Programa que calcula a area de um triangulo 

 
Program Area_Triangulo; 

Var 

    area, altura, base: real; 

begin 

  write (‘Digite a altura do triangulo: ‘); 

  Readln(altura); 

  write (‘Digite a base do triangulo: ‘); 

  Readln(base); 

  area := altura*base/2; 

  write (‘A área do triângulo é igual a: ‘,area); 

End. 



Exercícios 

Leia 4 números e imprima a média. 

Leia o valor da temperatura em graus Celsius e transforme para 

Farenheit. 
 Use a fórmula: C = 5/9*(F-32) 



Funções predefinidas 



Funções predefinidas 



Estruturas de decisão 

A instrução IF..THEN 

A instrução IF...THEN...ELSE 



Estruturas de decisão 

 if (aprovado=true) then 

 begin 

  writeln (‘Parabéns ’, nome, ‘esta aprovado !’); 

  writeln (‘Sua média foi: ’, media:5:2); 

 end 

 else 

 begin 

  writeln (nome, ‘, esta reprovado !’); 

  writeln (‘Sua media foi: ’, media:5:2); 

 end; 

end. 



Estruturas de decisão 

CASE <expressão> OF  

 <opção1> : <comando1>;  

 <opção2> : <comando2>;  

 ... ...  

 <opçãoN> : <comandoN>;  

 [ ELSE <comando>; ]  

END;  



Estruturas de repetição - For 

 

 
for <variável de controle>:=<valor inicial> to <valor limite> do 
<comando>; 
     
  
 
for <variável de controle>:=<valor inicial> downto <valor limite> 
do <comando>; 

 
 

to              incrementa       +1 

downto     decrementa       -1 



Estruturas de repetição - For 

 

program media_aluno; 

var  

 aluno: integer; 

 nota1, nota2: real; 

begin 

 for aluno := 1 to 5 do 

begin  

 readln (nota1, nota2);  

 writeln (‘Media = ‘, (nota1+nota2)/2);  

end;  

end. 



Estruturas de repetição - While 

while condição do 

begin 

 <comandos;> 

end; 



Estruturas de repetição - While 

 

program pergunta; 

var resp: char; 

begin 

 resp := ‘X’;  

while ( resp <> ‘N’ ) and ( resp <>’n’ ) do 

begin  

 writeln (‘Ola!’);  

 write (‘Novamente (S/N) ? ‘);  

 readln (resp);  

end;  

end. 



Estruturas de repetição - Repeat 

repeat 

 <comandos;> 

until condição; 



Estruturas de repetição - Repeat 

repeat  

 writeln (‘Olá!’);  

 write (‘Novamente (S/N) ? ‘);  

 readln (resp);  

until ( resp = ‘N’ ) or ( resp =’n’ ) ; 


