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2 – Lógica de Programação 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

Desde o início da existência do homem ele tem procurado criar 

máquinas que o auxiliem em seus trabalhos, diminuindo esforços e 

economizando tempo. O computador tem se mostrado uma das máquinas mais 

versáteis, rápidas e seguras. 

O computador é capaz de auxiliar em qualquer coisa que lhe seja 

solicitada, é consciente, trabalha e possui muita energia, mas não tem 

iniciativa, nenhuma independência, não é criativo nem inteligente, por isso 

precisa receber instruções nos mínimos detalhes. 

A finalidade de um computador é receber, manipular e armazenar 

dados. O computador só consegue armazenar dados em discos, imprimir 

relatórios, gerar gráficos, realizar cálculos, entre outras funções, por meio de 

programas. 

Um computador é constituído de quatro unidades básicas: 

 Unidade de entrada: é um dispositivo que permite ao usuário interagir com 

o computador, fornecendo-lhe dados e informações. São exemplos o 

teclado e o mouse. 

 Unidade de saída: serve para que sejam fornecidos ao usuário do 

computador os resultados do processamento realizado. Como exemplos, o 

monitor de vídeo e a impressora. 

 Unidade central de processamento (CPU, central processing unit): é 

responsável por todo o processamento requerido. Nela são realizadas as 

operações aritméticas e lógicas. 

 Memória: armazena dados e informações que serão utilizados no 

processamento, além dos programas que vão manipular estes dados e 

informações. A memória é dividida em partes (posições de memória), sendo 

associada a cada uma delas um endereço, o qual é utilizado para se ter 

acesso à posição. A memória é chamada de memória RAM (Random 

Access Memory, memória de acesso aleatório). Quanto maior a sua 

capacidade de armazenamento, maior é a capacidade de processamento 

do computador. Qualquer armazenamento na memória de um computador é 
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temporário, pois quando o computador é desligado tudo que está 

armazenado desaparece (memória volátil). 

A finalidade principal de um computador é realizar a tarefa de 

processamento de dados. Receber dados por um dispositivo de entrada, 

realizar operações com esses dados e gerar uma resposta que será expressa 

em um dispositivo de saída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dado fornecido pelo teclado deve ser armazenado na memória. 

Para a CPU realizar uma operação aritmética, ela busca valores que estão 

armazenados na memória, e assim por diante. Para que haja comunicação 

entre as unidades do computador, é necessário que se estabeleça uma 

linguagem de comunicação. 

Os cientistas que conceberam os 

computadores atuais estabeleceram dois 

símbolos para a comunicação entre as 

unidades do computador. São dois estados 

distintos e não confundíveis. Cada um 

destes símbolos é denominado bit (binary 

digit, dígito binário), representados por 0 

(zero) e 1 (um). As palavras da linguagem 

de máquina são sequências de bits. 

Para a comunicação do homem 

com o computador, é necessário que as 

palavras da linguagem escrita sejam 

traduzidas para a linguagem de máquina e 

vice-versa. A ANSI (American National 

Informações 

iniciais 

Operações sobre 

as informações 
Resposta 

Dispositivo 

de entrada 
Memória (CPU) 

Dispositivo 

de saída 
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Standard Institute) estabeleceu uma codificação em sequência de bit’s para 

cada um dos caracteres, o código ASCII (American Standard Code for 

Information Interchange, Código Padrão Americano para Intercâmbio de 

Informações). 

O código ASCII décima 1000001 é a representação do número 65 no 

sistema binário de numeração. O código ASCII decimal de A é 65. 

 

 

1.1. ALGORITMO 
 

 

Um computador tem duas partes diferentes que trabalham juntas: 

 Hardware: composto pelas partes físicas. 

 Software: composto pelos programas. 

Quando queremos escrever um software para realizar determinado tipo 

de processamento de dados, devemos escrever um programa ou vários 

programas interligados. 

Para que o computador compreenda e execute esse programa, 

devemos escrevê-lo usando uma linguagem que tanto o computador quanto o 

desenvolvedor de software entendam, a linguagem de programação. 

As etapas para o desenvolvimento de um programa são: 

1. Análise: estuda o enunciado do problema para definir os dados de entrada, 

o processamento e os dados de saída. 

2. Algoritmo: utiliza ferramentas do tipo narrativa, fluxograma ou português 

estruturado para descrever o problema com suas soluções. 

3. Codificação: o algoritmo é transformado em códigos de linguagem de 

programação escolhida para se trabalhar. 

Um programa é a codificação de um algoritmo em uma determinada 

linguagem de programação. 

Um algoritmo é um conjunto de passos finitos que devem ser seguidos 

para que certo objetivo seja alcançado. Algoritmos têm natureza teórica e 

correspondem a planejamentos estruturados de algo que se deseja realizar, 

como fazer uma viagem, preparar um prato especial, montar uma bicicleta ou 

solucionar as pendências de uma empresa. Para cumprir um algoritmo 
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decisões precisam ser tomadas, ações precisam ser realizadas e recursos 

restritos precisam ser gerenciados. 

Um algoritmo computacional é aquele construído baseado nas 

capacidades e recursos disponíveis de um computador. 

No dia-a-dia executamos vários algoritmos. 

Exemplo 1: somar três números. 

1. Receber os três números; 

2. Somar os três números; 

3. Mostrar o resultado obtido. 

Exemplo 2: fazer um sanduíche. 

1. Pegar o pão; 

2. Cortar o pão ao meio; 

3. Pegar a maionese; 

4. Passar a maionese no pão; 

5. Pegar e cortar alface e tomate; 

6. Colocar alface e tomate no pão; 

7. Pegar o hambúrguer; 

8. Fritar o hambúrguer; 

9. Colocar o hambúrguer no pão. 

Às vezes um problema pode ser resolvido de maneiras diferentes, 

porém, gerando a mesma resposta. Podem existir vários algoritmos para 

resolver o mesmo problema. 

 

 

1.2. LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 
 

 

No dia-a-dia, usamos a palavra lógica para justificar um raciocínio 

indubitavelmente “razoável”. Usamos a lógica para garantir a veracidade de 

uma afirmação a partir da veracidade de outras assertivas. 

O raciocínio que visa o desenvolvimento de algoritmos é chamado 

lógica de programação. 

Para auxiliar na resolução dos problemas de construção d algoritmos 

aplicados à informática, usaremos a lógica formal. Esta preocupa-se com a 
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forma da construção do pensamento, permitindo que se trabalhe com variáveis 

para que se possa aplicar o mesmo raciocínio a diferentes problemas. 

Exemplo 3:  

1. Gerson é cientista. 

2. Todo cientista é estudioso. 

3. Logo, Gerson é estudioso. 

Substituindo as palavras Gerson e estudioso por A e B, temos: 

A é cientista. 

Todo cientista é B. 

Logo, A é B. 

O raciocínio lógico leva a uma resposta que pode ser verdadeiro ou 

falso. 

Exemplo 4: Dados dois valores quaisquer, deseja-se saber qual é o 

maior. 

Os dois valores são representados pelas variáveis A e B. Analisa-se o 

problema a fim de averiguar qual é a melhor maneira de descobrir a solução. 

Para facilitar o entendimento do raciocínio, vamos substituir as 

variáveis por valores conhecidos: 

A = 7 e B = 19 

Fazemos uma comparação: 7 é maior do que 19? 

Logo, temos a resposta: falso. 

Então, podemos concluir que 19 é o maior número entre os dois. 

Quando os valores são desconhecidos, na representação para a 

solução do problema, trabalha-se apenas com as variáveis: 

A é maior do que B? 

Se a resposta é verdadeiro, A é o maior valor. 

Se a resposta é falso, b é o maior valor. 

A resposta a uma questão dever verdadeiro ou falso; nunca podem 

ocorrer as duas opções ao mesmo tempo. 
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1.3. CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS 
 

 

Os algoritmos são amplamente utilizados na área da ciência da 

computação, desde a definição das instruções realizadas pelo hardware, 

passando pelas operações executadas pelo sistema operacional, no 

gerenciamento dos computadores, até a documentação das operações 

necessárias à elaboração de soluções voltadas para a construção de interfaces 

entre software e hardware, programas e demais aplicativos. 

Para a construção de qualquer tipo de algoritmos são necessários: 

a) Ler atentamente o enunciado, destacando os pontos mais importantes. 

b) Definir os dados de entrada (quais dados serão fornecidos). 

c) Definir o processamento (quais cálculos serão efetuados e quais as 

restrições para esses cálculos). 

d) Definir os dados de saída (quais dados serão gerados depois do 

processamento). 

e) Construir o algoritmo utilizando um dos tipos: descrição narrativa, 

fluxograma ou pseudocódigo. 

f) Testar o algoritmos realizando simulações. 

 

 

1.3.1. Descrição Narrativa 
 

 

Consiste em analisar o enunciado do problema e escrever, utilizando 

uma linguagem natural (língua portuguesa), os passos a serem seguidos para 

a resolução do problema. 

Vantagem: não é necessário aprender nenhum conceito novo, pois 

uma língua natural já é bem conhecida. 

Desvantagem: a língua natural abre espaço para várias interpretações, 

o que posteriormente dificultará a transcrição desse algoritmo para programa. 

Exemplo 5: Faça um algoritmo para mostrar o resultado da 

multiplicação de dois números. 

Passo 1: Receber os dois números que serão multiplicados. 
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Passo 2: Multiplicar os números. 

Passo 3: Mostrar o resultado obtido na multiplicação. 

Exemplo 6: Algoritmo em descrição narrativa que calcula o novo salário 

de um funcionário. Sabe-se que os funcionários que possuem salário atual até 

R$ 500,00 terão aumento de 20%, os demais terão aumento de 10%. 

Passo 1: Receber o salário atual do funcionário. 

Passo 2: Se o salário atual do funcionário for até R$ 500,00, calcular o 

novo salário com percentual de 20%: caso contrário, calcular o novo salário 

com percentual de aumento de 10% 

Passo 3: Mostrar o novo salário. 

 

 

1.3.2. Fluxograma 
 

 

Algoritmos representados por fluxogramas (ou diagrama de blocos) 

utilizam a estratégia gráfica para se expressarem. É uma forma universal de 

representação, pois utiliza figuras geométricas para ilustrar os passos a serem 

seguidos para a resolução de problemas. 

Vantagem: o entendimento de elementos gráficos é mais fácil do que o 

entendimento de textos. 

Desvantagem: é necessário aprender a simbologia dos fluxogramas e, 

além disso, o algoritmo resultante não apresenta muitos detalhes, dificultando a 

sua transcrição para um programa. 

Cada símbolo ou ação a ser executada deve ser representada por meio 

de um símbolo gráfico. O conjunto de símbolos utilizados no fluxograma são 

apresentados a seguir: 

Símbolo Descrição 

 Representa o início e o final do fluxograma. 
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Símbolo Descrição 

 

Permite indicar o sentido do fluxo de dados. Serve 

exclusivamente para conectar os símbolos ou blocos 

existentes. 

 
Representa a execução de operações ou ações como 

cálculos aritméticos, atribuição de valores a variáveis, 

abertura e fechamento de arquivo entre outras. 

 Representa a entrada de dados para as variáveis por meio do 

teclado. 

 
Representa a saída de informações (dados ou mensagens) 

por meio do monitor de vídeo ou de outro dispositivo visual de 

saída de dados. 

 

Indica que deve ser tomada uma decisão, com a 

possibilidade de desvios. Representa uma ação lógica que 

resultará na escolha de uma das sequências de instruções, 

ou seja, se o teste lógico apresentar o resultado verdadeiro 

realizará uma sequência e, se o teste lógico apresentar o 

resultado falso realizará outra sequência. 

 
Representa uma ação de preparação para o processamento, 

ou seja, um processamento predefinido. 

 

Conector, utilizado para interligar partes do fluxograma ou 

para desviar o fluxo corrente para um determinado trecho do 

fluxograma. 

 
Conector de páginas, utilizado para interligar partes do 

fluxograma em páginas distintas. 

Exemplo 7: Ler o nome e a idade de uma pessoa e mostrar na tela. 

 

 Início 
Nome, 

Idade 

“Nome:”, 

Nome 

“Idade:”

, Idade 
Fim 
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O fluxograma foi feito horizontalmente e representa a entrada de dados 

por meio do teclado e a saída pelo vido dos dados inseridos. 

Exemplo 8: Desenvolver um fluxograma para ler a idade e o salário de 

50 pessoas e verificar quantos têm idade inferior a 30 anos e um salário 

superior a R$ 3.000,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O fluxograma pode ser desenvolvido seguindo a posição horizontal 

mas pode seguir a posição vertical, o que permite incluir uma sequência maior 

de instruções, facilitando a leitura, a visualização e a apresentação. 

 

 

1.3.3. Pseudocódigo 
 

 

É uma forma de representação de algoritmos que utiliza uma 

linguagem flexível, intermediária entre a linguagem natural e a linguagem de 

programação. É utilizada para organizar o raciocínio lógico a ser seguido para 

Início 

Total ← 0 

Pessoa ← 

1, 50, 1 

Idade, 

Salário 

Idade < 30 

.E. 

Salário > 

3000 

“O total 

de pessoas 

é: “, 

Total 

Fim 

Total ← Total + 1 
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a resolução de um problema ou para definir os passos para a execução de uma 

tarefa. Também é utilizado para documentar rotinas de um sistema. 

A palavra pseudocódigo significa falso código. Esse nome se deve à 

proximidade que existe entre um algoritmo escrito em pseudocódigo e a 

maneira pela qual um programa é representado em uma linguagem de 

programação. 

O pseudocódigo (portugol) consiste em analisar o enunciado do 

problema e escrever, por meio de regras predefinidas, os passos a serem 

seguidos para a resolução do problema. 

Os vocábulos desta metodologia são divididos em duas categorias: de 

aplicação pré-determinada (palavras reservadas) e de definição customizada, 

mas com regras pré-estabelecidas. 

Palavras reservadas podem ser comandos ou elementos de estruturas. 

Os comandos são invocações de tarefas específicas nos algoritmos (imprimir 

uma mensagem de texto). A invocação de um comando é conhecida como 

chamada do comando.  

Vantagem: a passagem do algoritmo para qualquer linguagem de 

programação é quase imediata, bastando conhecer as palavras reservadas da 

linguagem de programação. 

Em programação de computadores, uma palavra reservada é uma 

palavra que, em algumas linguagens de programação, não pode ser utilizada 

como identificador por ser reservada para uso da gramática da linguagem. 

Desvantagem: é necessário aprender as regras do pseudocódigo. 

Todo algoritmos representado por um pseudocódigo deve, 

primeiramente, ser identificado. Para identificar ou nomear o algoritmo, 

recomenda-se: 

 Não utilizar espaços entre as letras. O caractere sublinha ou underline pode 

ser utilizado para representar o espaço entre as letras. 

 Não iniciar o nome com algarismos (números). 

 Não utilizar palavras reservadas (palavras utilizadas para representar ações 

específicas). 

 Não utilizar caracteres especiais (acentos, ? / : @ # ç, entre outros). 

 Ser sucinto e utilizar nomes coerentes. 
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Todas as variáveis que serão utilizadas na resolução do problema 

devem ser previamente declaradas, isto é, todas as informações necessárias à 

resolução do problema devem ser representadas. 

O corpo do algoritmo é a área reservada para a resolução do problema. 

Nessa parte, devem-se escrever todos os passos lógicos necessários para 

solucionar o problema. 

 A entrada de valores para as variáveis. 

 As operações de atribuição, lógicas e aritméticas. 

 A abertura e o fechamento de arquivos. 

 Os laços de repetição. 

 A exibição dos resultados. 

Exemplo 9: Desenvolver um algoritmo em pseudocódigo para calcular 

a média aritmética entre duas notas de um aluno e mostrar a situação desse 

aluno, que pode ser aprovado ou reprovado. 

Algoritmo Exemplo_9 Identificação do algoritmo 

Declare  

   N1, N2, M Numérico; 

Declaração das variáveis 

Escreva (“Digite as duas notas”); 

Leia N1, N2; 

M ← (N1 + N2)/2; 

Escreva (“Média = “, M); 

Se M  7 

   Escreva (“Aprovado”); 

Senão  

   Escreva (“Reprovado”); 

Fim_Exemplo_9; 

Corpo do algoritmo 

Exemplo 10: Desenvolver um pseudocódigo para ler a idade e o salário 

de 50 pessoas e verificar quantas possuem idade inferior a 30 anos e salário 

superior a R$ 3.000,00. 

Algoritmo Exemplo_10 Identificação  

do algoritmo 
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Var salário real 

    idade, n_pessoas, tot_pessoas inteiro 

Declaração  

das variáveis 

n_pessoas ← 1 

tot_pessoas ← 0 

Enquanto (n_pessoas  50) Faça 

   Leia (idade, salário) 

   Se (idade < 30) e (salário > 3000) Então 

      tot_pessoas ← tot_pessoas + 1 

Fim_Enquanto 

Escreva (“Número total de pessoas: “, tot_pessoas) 

Fim_Exemplo_10. 

Corpo do algoritmo 

 
 

 

1.4. INTRODUÇÃO AO JAVA 
 

 

Java é uma linguagem de programação de propósito geral, adequada 

para a maioria das aplicações.  

Em 1991, James Gosling levou uma equipe a Sun Microsystems que 

desenvolveu a primeira versão do Java. Esta primeira versão da linguagem foi 

projetada para programação de eletrodomésticos, como máquinas de lavar e 

aparelhos de televisão. 

Os programas escritos em Java são primeiramente traduzidos para 

uma linguagem intermediária que é a mesma para todos os aparelhos (ou 

computadores), e, em seguida, um pequeno programa, fácil de escrever – e, 

por conseguinte, barato – traduz esta linguagem intermediária para a 

linguagem de máquina para um determinado aparelho ou computador. Esta 

linguagem intermediária é chamada de bytecode Java.  

A linguagem de programação para aparelhos nunca se popularizou 

com os fabricantes de aparelhos, mas a linguagem Java em que evoluiu 

tornou-se uma linguagem de programação amplamente utilizada. Hoje, Java é 

de propriedade da Oracle Corporation, que adquiriu a Sun Microsystems em 

2010. 
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Java é uma linguagem de programação orientada a objetos (POO). 

POO é uma metodologia de programação que visualiza um programa 

semelhante como consistindo de objetos que interagem uns com os outros por 

meio de ações. 

Programação orientada a objeto tem sua própria terminologia 

especializada. Os objetos são chamados, apropriadamente, objetos. As ações 

que um objeto pode tomar são chamadas métodos. Objetos do mesmo tipo são 

referidos como tendo o mesmo tipo ou, mais frequentemente, diz-se estar na 

mesma classe. Todos os objetos dentro de uma classe têm os mesmos 

métodos. No entanto, eles podem ter características diferentes, que se 

encontram indicadas no programa, associando dados diferentes a  cada objeto 

particular.  

 

 

1.4.1. Bytecode e o Java Virtual Machine 
 

 

Linguagens de programação mais modernas são projetadas para 

serem mais fáceis para as pessoas escreverem e entenderem. Essas línguas 

são chamadas linguagens de alto nível. A linguagem que o computador pode 

entender diretamente é chamada linguagem de máquina. Linguagem de 

máquina é chamada linguagem de baixo nível. Um programa escrito em uma 

linguagem de alto nível, tal como Java, deve ser traduzido em linguagem de 

máquina antes que o programa seja executado. O programa que faz a tradução 

é chamado de compilador e o processo de tradução é chamado de compilação. 

Uma desvantagem da maioria das linguagens de programação é que o 

compilador traduz o programa de alto nível diretamente em linguagem de 

máquina para o computador. Desde que os computadores têm diferentes 

linguagens de máquina, isso significa que o programador precisa de um 

compilador diferente para cada tipo de computador. Java, no entanto, usa uma 

abordagem diferente e muito mais versátil para compilar. 

O compilador Java traduz o programa Java em uma linguagem 

chamada bytecode. Bytecode não é a linguagem de máquina para um 

computador em particular, é a linguagem de máquina de um computador fictício 
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chamado de Java Virtual Machine (JVM). A máquina virtual Java é muito 

semelhante em todos os computadores comuns. O termo JVM é também 

usado para se referir ao software que implementa os computadores fictícios. 

 

 

1.4.2. Ambiente de Desenvolvimento Java 
 

 

Um programa em Java é dividido em partes menores chamadas 

classes, e normalmente cada definição de classe está em um arquivo separado 

e é compilado separadamente. A fim de executar o programa, o bytecode para 

estas várias classes precisa ser conectadas juntas. A conexão é feita por um 

programa conhecido como o carregador de classe. 

Antes de compilar um programa Java, cada definição de classe usada 

no programa deve ser um arquivo separado. O nome do arquivo deve ser o 

mesmo como o nome de classe, exceto que o nome do arquivo tem .java 

adicionado ao final. 

 

 

1.4.3. Instalação do Java 
 

 

Existem várias plataformas Java:  

 Java Standard Edition (Java SE), permite desenvolver e implementar 

aplicativos Java em desktops e servidores. Oferece uma rica interface 

de usuário, desempenho, versatilidade, portabilidade e segurança que 

aplicações corporativas de hoje exigem. 

 Java Enterprise Edition (Java EE) cria aplicações web e empresariais. 

 Java Micro Edition (Java ME) fornece um ambiente robusto e flexível 

para aplicações rodando em celulares e outros dispositivos embarcados: 

telefones celulares, assistentes digitais pessoais (PDAs - palmtop), TV 

set-top boxes e impressoras. Java ME inclui interfaces de usuário 

flexíveis, robustez de segurança, protocolos de rede incorporada e 

suporte para aplicações de rede e offline que podem ser baixados 
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dinamicamente. Aplicações baseadas em Java ME são portáteis através 

de muitos dispositivos, ainda alavanca capacidades nativas de cada 

dispositivo.  

Acesse o site da Oracle. Clique na aba Downloads. Na lista de 

downloads mais populares deve aparecer Java for Developers, clique no link. 

Na próxima página, do lado esquerdo clique em Java EE. Depois, no 

centro da página clique na guia Downloads. Escolha a opção Java EE with 

JDK. Aceite o contrato de licença e escolha a versão segundo o sistema 

operacional instalado no seu computador. O processo de download do 

instalador do Java terá início. 

 

 

 

1.4.4. Ambiente de Desenvolvimento Integrado 
 

 

As instruções de Java podem ser escritas em um arquivo texto ou em 

ambientes integrados que possibilitam a edição e a compilação de programas. 

Existem vários ambientes integrados para desenvolvimento de aplicativos em 

Java, chamados de IDE (Integrated Development Environment). Esses 
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ambientes oferecem ao usuário diversos recursos que facilitam a tarefa de 

escrever códigos complexos, como editor, compilador, depurador e gerador de 

distribuições. 

Abra o site do Eclipse, na aba Downloadas escolha o link Eclipse IDE 

for Java EE Developers. Essa IDE oferece ferramentas para desenvolvedores 

Java criar aplicações Web, incluindo um IDE para Java, ferramentas para Java 

EE, JPA, JSF, Mylyn e outros. 

 

Escolha o download de acordo com o sistema operacional instalado no 

seu computador. 
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1.5. EXERCÍCIOS 
 

 

1. Relacione: 

Hardware 

Software 

Algoritmo 

Programa 

(     ) parte física do computador. 

(     ) conjunto de instruções legíveis para o computador, 

capazes de realizar tarefas. 

(     )  sequência de passos ordenados para a realização 

de uma tarefa. 

(     ) parte lógica do computador. 

2. Escreva os passos para realizar as seguintes atividades: 

a. Trocar uma lâmpada. 

b. Ir para a escola. 

c. Sacar dinheiro no caixa eletrônico. 

3. Resolva o problema escrevendo as instruções na sequência que elas 

devem ser executadas: 

Um senhor está numa das margens de um rio com uma raposa, uma 

dúzia de galinhas e um saco de milho. O senhor pretende atravessar o rio com 

suas cargas, num barco que só comporta o senhor e uma das cargas. O 

senhor não pode deixar em uma das margens, sozinhos, a raposa e a galinha, 

nem a galinha e o milho. 

4. Dadas as premissas a seguir, verifique quais são as sentenças que 

representam a conclusão correta: 

 Cavalos são animais. Animais possuem patas. Logo: 

a) Cavalos possuem patas. 

b) Todos os animais são cavalos. 

c) Os cavalos possuem quatro patas. 

 Retângulos são figuras que têm ângulos. Temos uma figura sem 

nenhum ângulo. Logo: 

a) Essa figura pode ser um círculo. 

b) Não é possível tirar conclusões. 

c) Essa figura não é um retângulo. 
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 Se o verde é forte, o vermelho é suave. Se o amarelo é suave, o azul é 

médio. Mas ou o verde é forte ou o amarelo é suave. Forte, suave e 

médio são as únicas tonalidades possíveis. Logo: 

a) O azul é médio. 

b) Ou o vermelho é suave ou o azul é médio. 

c) O amarelo e o vermelho são suaves. 

 Você está dirigindo seu carro. Se frear repentinamente, um caminhão 

baterá na traseira. Se não frear imediatamente, você atropelará uma 

criança que está atravessando a estrada. Logo: 

a) As crianças devem afastar-se das estradas. 

b) O caminhão baterá na traseira de seu carro ou você atropelará a 

criança. 

c) O caminhão vai muito depressa. 

 Somente quando B é X, K é Z. E é X ou Z somente quando K não é Z. 

Duas letras não podem ser uma só. Logo: 

a) Quando B é X, E não é X nem Z. 

b) Quando K é Z, X ou Z é E. 

c) Quando B não é X, E não é X nem Z.  

5. Analise e descreva uma maneira de mover os discos do pino A para o pino 

C, mantendo a mesma ordem da figura. Em hipótese nenhuma um disco 

maior poderá ficar sobre um menor. Para que um disco seja movido de A 

para C, deve-se passar pelo pino B e vice-versa. 
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6. Identifique o próximo número da sequência: 12, 13, 15, 18, 22, 27, 33? 

7. Oito carros de equipes diferentes estão alinhados lado a lado para uma 

corrida. De acordo com as pistas a seguir, descubra a ordem dos carros 

para a largada e a cor de cada carro. 

OBS: a cor utilizada não é a cor original das equipes. 

 O carro branco está à esquerda do Jordan. 

 O carro da equipe Ferrari está entre os carros vermelho e branco. 

 O McLaren é o segundo carro à esquerda do Ferrari e o primeiro à 

direita do carro azul. 

 O Sauber não tem carro à direita e está logo depois do carro preto. 

 O carro preto está entre o Sauber e o carro amarelo. 

 O Jaguar não tem carro algum à sua esquerda e está à esquerda do 

carro verde. 

 À direita do carro verde está o Renault. 

 O Jordan é o segundo carro à direita do carro prata e o segundo à 

esquerda do carro laranja. 

 O Toyota é o segundo carro à esquerda do Minardi. 

8. Um cliente deseja fazer a consulta do saldo de sua conta corrente no 

computador, por meio de uma aplicação home banking. Suponha que o 

computador esteja ligado e conectado à internet. A seguir, estão os passos 

que poderiam ser utilizados, porém, foram colocados fora de ordem. 

Procure organizá-los na ordem correta. 

(     )  inserir a senha. 

(     ) clicar no botão OK de acesso. 

(     )  selecionar a opção de saldo. 

(     ) encerrar a sessão. 

(     ) abrir o navegador. 

(     ) preencher dados do número 

da agência e conta. 

(     ) confirmar ou digitar o nome do 

usuário. 

(     ) fechar o navegador. 

(     ) digitar o endereço do site do 

banco. 

9. Considerando a expressão 5 – 4 + 2  4, escreva a sequência de operações 

que devem ser realizadas para que o cálculo apresente o resultado correto. 

OBS: apenas uma operação pode ser realizada de cada vez. 

10. Indique o caminho no labirinto da figura, usando a marcação feira para as 

linhas e colunas. Por exemplo: E1, A1, A4, etc. 
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11. Três índios, conduzindo três brancos, precisam atravessar um rio dispondo 

para tal de um barco cuja capacidade é de apenas duas pessoas. Por 

questões de segurança, o índios não querem ficar em minoria, em nenhum 

momento e em nenhuma das margens. Escreva um algoritmo que oriente 

os índios para realizarem a travessia nas condições fixadas. 

12. O show de uma banda de rock, que será realizado na margem de um rio, 

deve começar exatamente às 21h. Atrasados, às 20h43min, os quatro 

integrantes da banda estão na outra margem do rio e necessitam, para 

chegar ao palco , atravessar uma ponte. Há somente uma lanterna e só 

podem passar uma ou duas pessoas juntas pela ponte, e sempre com a 

lanterna. A lanterna não pode ser jogada e cada integrante possui um 

tempo diferente para atravessar a ponte: o vocal leva 10 minutos, o 

guitarrista 5 minutos, o baixista 2 minutos e o baterista 1 minuto. 

Evidentemente, quando dois atravessam juntos, o tempo necessário é o do 

mais lento. 

Escreva um algoritmo que permite a banda atravessar a ponto de modo que 

o show comece na hora marcada. 

13. Um pastor deve levar suas três ovelhas e seus dois lobos para o pasto que 

fica ao sul da região. Ele deve levar também a provisão de alimentos para 

as ovelhas, que consistem em dois maços de feno. No entanto, no meio do 

caminho existe um grande rio cheio de piranhas, e o pastor tem apenas um 

pequeno barco à sua disposição, o qual lhe permite levar dois passageiros 

de cada vez. Considere como passageiro as ovelhas, os maços de feno e 

os lobos e considere ainda que, se as ovelhas ficarem em menor número 

que do que os lobos, serão comidas e, se o feno ficar com as ovelhas sem 
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um lobo por perto, as ovelhas comerão o feno. Ajude o pastor a atravessar 

o rio e preservar suas posses. 

14. (Transpetro – 2011) Muito utilizada para desenvolvimento de aplicativos 

Web, a tecnologia Java tem como principal característica gerar aplicações 

que rodam em qualquer dispositivo que tenha acesso a Internet, utilizando, 

entre outros recursos, o software 

a) JBC (Java Bytecode Console) 

b) JDB (Java Developer Builder) 

c) MS (Java Management Server) 

d) JAC (Java Application Controler) 

e) JVM (Java Virtual Machine) 

15. (TCE-SP – 2010) A tecnologia Java é, basicamente, dividida em JSE, 

a) JEE e JME. 

b) JEE e JPE. 

c) JDE e JME. 

d) JDE e JPE. 

e) JEEP e JME. 

16.  (TRE-RN – 2011) Em relação ao Java Standard Edition, é INCORRETO 

afirmar: 

a) Possui gerenciamento de memória embutido, por meio do coletor de lixo. 

b) Ambiente indicado para o desenvolvimento de aplicativos para 

dispositivos móveis ou portáteis. 

c) Permite o desenvolvimento de aplicações desktop de linha de comando e 

interfaces gráficas Swing. 

d) Portabilidade dos programas compilados para diversos sistemas 

operacionais, sem necessidade de recompilação. 

e) Usa conceitos tais como orientação a objetos e multithreading. 

17. (UNIFESP – 2009) Acerca da linguagem de programação Java, analise as 

seguintes informações:  

I. A linguagem de programação Java é baseada em classes e orientada a 

objetos (OO). 

II. A linguagem de programação Java tem relação com C e C++, mas é 

organizada de maneira diferente, com vários aspectos de C e C++ omitidos 

e algumas idéias de outras linguagens incluídas. 
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III. Java Standard Edition (JSE) é uma plataforma voltada para pequenos 

dispositivos (telefones celulares, televisores, aparelhos eletrônicos em 

geral). 

Podemos afirmar corretamente que: 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 

b) Todas as afirmativas estão incorretas. 

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

18. Atividades práticas em laboratório, acesse: http://rachacuca.com.br. 
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