
Computação I  

Introdução 
 

Olá pessoal, eu sou o Edivaldo e aqui vou tentar ensinar de um jeito resumido e descomplicado as noções 

iniciais do curso de Programação da UFRJ, que é ministrado na linguagem de programação Python.  

Geralmente nas aulas, a grande dificuldade dos estudantes é que os professores começam a lecionar o 

curso diretamente na Linguagem e não ensinam a base da programação para computadores, os chamados 

Algoritmos. 

 

Então, o que é um Algoritmo? 

 

Algoritmo 
 

 

“É uma sequência lógica de ações, um passo a passo, para 

atingir determinado objetivo.” 

 

 

Por exemplo, você está no seu quarto quente naquele sol de Dezembro no Rio, você está louco por um 

copo de água gelada para saciar sua sede nesse calor infernal, o que você faz?  

 

 

 

Simples, eficaz e o mais importante, independente da casa em que você morar (linguagem de 

programação) a ideia e a lógica se mantém a mesma. Abrir a geladeira e servir um copo d’água é quase 

um conceito universal né galera? 

 

 

 

 

 



Realmente, tenho que confessar que está muito simples, mas a ideia geral de um algoritmo é essa. 

Contudo, existem algumas peculiaridades que precisam ser vistas e que eu vou ensinar pra vocês agora. 

 

Estrutura Condicional 
 

E se a geladeira já estivesse aberta? E se dentro da geladeira não houvesse uma jarra de água? E se você 

não estivesse em seu quarto? E se não estivesse calor? Meu Deuuuus!  

Calma calma, o próximo passo para seguir no aprendizado é entender as estruturas condicionais, que 

nada mais são do que escolhas, tomadas de decisão no meio do caminho.  

if/else 
 

Essa talvez seja a estrutura condicional mais importante em toda programação para computadores. Na 

verdade, essa estrutura faz a pergunta: E se?(if) E espera uma resposta, verdadeira ou falsa. Se a 

reposta for verdadeira, o algoritmo segue por um caminho, se a resposta for falsa, Senão...(else) 

o algoritmo vai seguir por outro caminho. Ficou meio confuso? Vou colocar isso na prática pra vocês! 

 

Vamos pensar no nosso algoritmo inicial, tá muito quente, e você quer aquela água gelada. Vamos criar 

um algoritmo um pouquinho mais sofisticado para atingir nosso objetivo. Nesse caso o que você faz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Usando Números 
 

Deu pra entender um pouco de como a lógica de programação funciona? Essa habilidade de transformar 

uma rotina em um passo a passo é a habilidade mais requerida por um programador. A partir do momento 

que você guarda essa informação na cabeça o resto fica fácil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isso é verdade, nas suas aulas de programação não serão rotinas do dia a dia como pegar um copo d’agua 

que serão exigidas de vocês e sim operações matemáticas. Fazemos Engenharia, então os objetivos 

principais dessa disciplina para nós futuros engenheiros é desenvolver o raciocínio e a lógica (que em 

nós já são bem desenvolvidos) e a lidar com dados e números.  

 

Através da programação fica muito fácil automatizar determinados processos. Quem sabe programação 

resolve muito trabalho “braçal” de Fisexp  

 

Iniciando com o Python 
 

Após instalar o Python 2.7.6 no seu computador, inicie o console IDLE. Essa tela inicial é chamada de 

console, pois nela podemos fazer diversas operações, incluir dados, alterar variáveis, tudo de maneira 

bem simples e direta. Nesse console, não são criadas nenhuma memória fixa, tudo é apagado logo após 

o fechamento da janela, mas está perfeito para começarmos a aprender. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Variável 
 

“Pense em uma variável como uma gaveta, um espaço onde 

podemos armazenar informação.” 

 

O conceito de variável pode ser um pouco abstrato no começo, mas é a base para entender como o 

computador recebe os dados inseridos. São as variáveis que iremos manipular no decorrer do curso. Um 

exemplo bem simples seria criar um código que somasse dois números. 

 

 

1. Neste caso criamos duas variáveis, A e B. 

2. Na programação, o sinal de igual (=) não significa 

igualdade e sim, atribuição. 

 

Então, lendo as linhas de código da mesma forma que o 

computador lê, temos que: 

 

“O número 10, está sendo atribuído à variável A” 

“O número 2, está sendo atribuído à variável B” 

“O conteúdo de A será somado ao conteúdo de B” 

 

                                                         

Nesse caso, podemos perceber que o console mostrou o resultado na tela, entretanto, não armazenou 

esse resultado em lugar nenhum (nós não pedimos para ele fazer isso). Se quiséssemos armazenar o 

resultado, deveríamos atribuir à outra variável a soma de A e B. 

 

C = A + B 

Operadores Matemáticos e Booleanos 
 

Somar, subtrair, comparar uma variável com a outra, se é verdadeiro ou não. Isso é o que chamamos de 

operadores booleanos na programação. Nem tudo é exatamente representado como no mundo real no 

mundo da programação. Existe uma diferença entre o operador de atribuição (=) e o operador 

comparativo de igualdade (==), vamos ver isso num exemplo: 

 

1. Atribua um valor para a variável a e depois atribua um valor a variável b, verifique se os valores 

são iguais. 



           

 

Perceba nos exemplos o (=) foi usado para atribuir o valor e o (==) foi usado para comparar as variáveis. 

Perceba também, que a comparação retornou false e true dois operadores booleanos. Logo abaixo temos 

uma tabela com os principais operadores. 

 

Multiplicação * Igualdade == 

Adição + Maior que > 

Subtração - Menor que < 

Divisão (quociente) / Falso False 

Divisão (resto) % Verdadeiro True 

 

Algumas dicas antes de iniciarmos os exercícios: 

 

1. Tente resolver os problemas primeiro no papel e não diretamente no console do Python. 

Acredito que isso sirva para todos que fazem esse curso na UFRJ, as avaliações de computação 

são no papel e não no computador. Então na hora da prova, você não terá o computador para 

corrigir pequenos erros. No começo vocês não irão sentir tanto, entretanto, com o passar das 

aulas, o assunto fica cada vez mais complexo. É bom se acostumar com o que as provas exigem.  

Depois de fazer no papel, é só testar no computador. 

 

2. Exercite o máximo possível. 

Essa dica dispensa apresentações, é essencial que você faça muitos exercícios, além dos que eu 

passarei aqui, faça as listas que os professores pedem e tentem automatizar algo do seu cotidiano, 

como o cálculo de erros em Física Experimental. Assim você potencializará seus resultados! 

 

 

 

 



Lista de Exercícios - 01 
 

1. Calcular a soma entre dois números e multiplicar o resultado pelo primeiro. 

2. Receber um valor em dólar e converter esse valor em real. 

3. Calcular a média final (média aritmética) de um aluno considerando a realização de quatro 

avaliações. 

4. Calcular a área de um quadrado. 

5. Calcular a soma, a diferença, o produto e a divisão de dóis números inteiros. 

6. Ler um número inteiro e exibir o seu antecessor e seu sucessor. 

7. Receber dois valores inteiros representando respectivamente, as horas e os minutos. Calcule, 

quantos minutos se passaram desde o início do dia. 

8. Calcular o valor total de um determinado pagamento a ser realizado, incluindo a taxa de juros. 

Dados: 

TAXA JUROS (%) 

JUROS = VALOR * TAXA / 100 

TOTAL = VALOR + JUROS 

 

9. Leia o horário de entrada (hora e minuto) e o horário de saída (hora e minuto) de um empregado 

e imprima quanto tempo, no formato HORA:MINUTO o empregado ficou na empresa. 


