
COLÉGIO ESTADUAL ULYSSES GUIMARÃES 

CURSO TÉCNICO PROFISSIONALIZANTE EM INFORMÁTICA 

 

 

ERINALDO SANCHES NASCIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEITOS DE PROGRAMAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOZ DO IGUAÇU 

2013





SUMÁRIO 
 

 

2. CONCEITOS DE PROGRAMAÇÃO .............................................................. 1 
2.1. INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO ....................................................................... 2 
2.1.1. Tipos de Linguagens de Programação ..................................................... 2 
2.1.2. Conceitos Básicos sobre Algoritmos ........................................................ 3 
2.1.3. Tipos de Dados ........................................................................................ 3 
2.1.4. Formação de identificadores .................................................................... 5 
2.2. ESTRUTURA SEQUENCIAL DE UM PROGRAMA .................................................... 7 
2.2.1. Declaração de Variáveis ........................................................................... 7 
2.2.2. Comando de Atribuição ............................................................................ 8 
2.2.3. Comando de Entrada de Dados ............................................................... 9 
2.2.3.1. Entrada Via Console.............................................................................. 9 
2.2.3.2. Entrada Via Caixa de Diálogo ............................................................. 10 
2.2.4. Comando de Saída de Dados ................................................................ 11 
2.2.4.1. Saída de Tela ...................................................................................... 11 
2.2.4.2. Formatação de Saída .......................................................................... 13 
2.2.4.3. Saída de Dados em uma Caixa de Diálogo ......................................... 14 
2.2.5. Constantes ............................................................................................. 15 
2.2.6. Operadores ............................................................................................ 16 
2.2.6.1. Operador de Atribuição ....................................................................... 16 
2.2.6.2. Operadores Aritméticos ....................................................................... 16 
2.2.6.3. Fusão de Tipo ..................................................................................... 17 
2.3. EXERCÍCIOS................................................................................................. 17 
2.4. BIBLIOGRAFIA .............................................................................................. 22 
 



1 
 

2. CONCEITOS DE PROGRAMAÇÃO 
 

 

Um programa é um conjunto de instruções escrito em uma determinada 

linguagem que diz ao computador o que deve ser feito. 

Computadores digitais foram concebidos para executar instruções escritas 

em linguagem de máquina. Um computador é capaz de executar um algoritmo 

contendo instruções escrita como sequências de bits. 

Nos primórdios da computação os algoritmos eram escritos em linguagem 

de máquina, o que tornava a tarefa de desenvolvimento de algoritmos muitos 

trabalhosa. 

Um grande avanço ocorreu na computação quando se conseguiu criar 

programas que traduzissem instruções escritas em uma linguagem dos seres 

humanos para a linguagem de máquina.  

Existem muitas formas diferentes e tipos de linguagens de programação, 

cada qual com uma finalidade específica. Elas podem ser classificadas em níveis, 

que vão desde o nível de dispositivo e lógico digital, chamada baixo nível, até o de 

linguagem orientada a problemas, chamada de alto nível. A designação alto nível 

está associada ao fato de que nele utilizam-se linguagens que procuram aproximar-

se das linguagens naturais. 

Os programas escritos em linguagem de alto nível precisam ser traduzidos 

para o nível mais baixo, de forma que possam ser entendidos ou executados pela 

máquina. 

 Linguagem de baixo nível: atuam diretamente no hardware da máquina, 

movimentando dados e acionando dispositivos ligados ao computador. Esse 

tipo de linguagem é de difícil programação 

 Linguagens de alto nível: são utilizadas pelos programadores no 

desenvolvimento de sistemas. Os programas digitados nessas linguagens 

constituem o código-fonte, que é traduzido para programas de baixo nível, em 

um processo de compilação ou interpretação. 
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2.1. INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO 
 

 

A linguagem de programação é formada por palavras, que são agrupadas 

em frases para produzir um determinado significado. As palavras de uma linguagem 

de programação são palavras-chave, e as frases criadas com essas palavras, de 

estruturas de programação. 

Um programa é constituído de palavras-chave e estruturas de programação 

definidas segundo as regras dessa linguagem (gramática). A linguagem de 

programação possui uma sintaxe1, definida por essas regras. 

Cada linguagem de programação foi desenvolvida para solucionar 

determinado tipo de problema e cumprir uma dada função, como a execução de 

cálculos matemáticos complexos com aplicações científicas, ou para processar uma 

grande quantidade de dados submetidos a operações simples com aplicações na 

área financeira, etc. 

 

 

2.1.1. Tipos de Linguagens de Programação 
 

 

Existem diferentes linguagens de programação, que foram criadas ao longo 

do desenvolvimento dos sistemas computacionais, cada uma com sua 

particularidade e recursos existentes à sua época. 

 Programação linear: linguagens seqüenciais, em que havia pouca ou 

nenhuma interatividade e destinavam-se a uma atividade específica. 

 Programação estruturada: linguagens estruturadas, que permitiu o 

desenvolvimento de sistemas mais interativos, de forma mais organizada e 

com maior funcionalidade. 

 Programação orientada a objetos: mais recentes, promoveram uma grande 

transformação na forma como os sistemas são concebidos e codificados, 

trazendo grande interatividade, processamento distribuído e grande 

diversidade de ambientes e dispositivos. 

                                                           
1
 É a parte da gramática que se dedica ao estudo da estruturação das palavras em uma frase, termo 

usado de forma análoga no que se refere à linguagens de programação, para especificar a 
construção de instruções e comandos. 
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2.1.2. Conceitos Básicos sobre Algoritmos 
 

 

Os dados são os valores que serão utilizados para a resolução de um 

problema. Esses valores podem ser fornecidos pelo usuário do programa, podem 

ser originados de processamentos (cálculos) ou, então, de arquivos, bandos de 

dados ou outros programas. 

Os dados são armazenados temporariamente em variáveis para que sejam 

processados de acordo com as especificações do algoritmo. Os dados devem ser 

classificados de acordo com o tipo de valor a ser armazenado na variável. 

Os tipos de dados são definidos a partir dos tipos primitivos. Os dados 

manipulados pelos computadores durante a execução dos programas são 

armazenados na memória. 

A memória principal do computador é volátil. Na memória principal serão 

colocados os programas para que sejam executados. Estes, por sua vez, precisarão 

de memória adicional para realizar suas tarefas. 

A responsabilidade pelo gerenciamento de memória é do sistema 

operacional, para impedir que programas distintos sejam gravados na mesma área 

de memória e que eles concorram pela mesma região livre de memória no momento 

em que requerem espaço adicional. 

Na memória secundária os dados são gerenciados através de arquivos que 

se encontram em diretórios (pastas). 

Um programa pode requerer quantas células de memória adicional precisar 

através do uso de variáveis. 

 

 

2.1.3. Tipos de Dados 
 

 

Ao desenvolver um algoritmo é necessário que se tenha conhecimento 

prévio do tipo de informação (dado) que será utilizado para resolver o problema 

proposto. 

Os tipos de dados mais utilizados são: numérico, lógico e literal ou caractere. 

 Numérico: dividem-se em dois grupos: inteiros e reais.  
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Os números inteiros podem ser positivos ou negativos e não possuem parte 

decimal.  

Os números reais podem ser positivos ou negativos e possuem parte 

decimal.  

 Lógico ou booleano: podem assumir os valores verdadeiro ou falso. Esse tipo 

de dado, quando armazenado na memória do computador ocupada 1 byte 

(possui apenas duas possibilidade de representação). 

 Literal ou caractere: são dados formados por um único caractere ou por uma 

cadeia de caracteres. Esses caracteres podem ser as letras maiúsculas, as 

letras minúsculas, os números (não podem ser usados para cálculos) e os 

caracteres especiais (&, #, @, ?, +). 

Esse tipo de dado, quando armazenado na memória do computador, ocupa 

um byte para cada caractere. 

Exemplos de dados literais: ‘aluno’, ‘1234’, ‘@ internet’, ‘0.34’, ‘1 + 2’. 

Java é uma linguagem fortemente tipada. Isto significa que: 

1. Cada variável tem um tipo, cada expressão tem um tipo, e cada tipo é 

estritamente definido.  

2. Todas as atribuições são verificadas quanto à compatibilidade do tipo. Não há 

coerções automáticas ou conversões de tipos conflitantes como em algumas 

linguagens.  

Java tem tipos básicos de dados, diferentes tipos de números inteiros, e 

diferentes tipos de números de ponto flutuante (números com um ponto decimal), 

bem como um tipo para os valores verdadeiros e falsos. Estes tipos básicos são 

conhecidos como tipos primitivos. Objetos da classe predefinida String representam 

sequências de caracteres. String não é um tipo primitivo, mas é muitas vezes 

considerado um tipo de base juntamente com os tipos primitivos. 

Tipo Tamanho 

em bits 

Valores Padrão 

boolean 8 True ou false  

Char 16 ‘\u0000’ a ‘\uFFFF’  

(0 a 65535) 

conjunto  

de caracteres 

Byte 8 -128 a 127  

Short 16 -32.768 a 32.767  
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Tipo Tamanho 

em bits 

Valores Padrão 

Int 32 -2.147.483.648 a 

2.147.483.647 

 

Long 64 -9.223.372.036.854.775.808 a  

+9.223.372.036.854.775.807 

 

Float 32 ±3,40282347 1038 a 

±1,40229846 10-45  

ponto flutuante 

double 64 -1,79769313486231570 10+308 a 

4,94065645841246544 10-324  

ponto flutuante 

 

 

2.1.4. Formação de identificadores 
 

 

Os identificadores são os nomes das variáveis, dos programas, das 

constantes, das rotinas, das unidades, etc. 

As regras básicas para a formação dos identificadores são: 

 Os caracteres utilizados na formação dos identificadores são: os números, as 

letras maiúsculas, as letras minúsculas e o caractere sublinhado; 

 Os primeiro caractere deve ser sempre uma letra ou o caractere sublinhado; 

 Não são permitidos espaços em branco e caracteres especiais (@, $, +, –, %, 

!); 

 Não se pode usar palavras reservadas, ou seja, palavras que pertencem a 

uma linguagem de programação. 

Exemplos de identificadores válidos: 

A 

a 

nota 

NOTA 

X5 

NOTA1 

nota_1 

MATRICULA 

dia 

IDADE

Exemplos de identificadores inválidos: 

 5b → por começar por número 

 e 12 → por conter espaço em branco 

 x-y → por conter o caractere especial – 

 prova 2n → por conter espaço em branco 



6 – Linguagem de Programação 

 nota(2) → por conter os caracteres especiais ( ) 

 case → por ser palavra reservada 

 SET → por ser palavra reservada 

Um identificador de Java (variável, classe, método ou objeto) não deve 

começar com um dígito e todos os caracteres devem ser letras, dígitos, ou o símbolo 

sublinhado ‘_’.O símbolo ‘$’ também é permitido, mas é reservado apenas para fins 

especiais, de modo que o programador não deve usar $ em  identificadores Java.  

Exemplos de identificadores válidos em Java: 

x  

x1  

x_1 

_abc  

ABC123z7  

soma 

TAXA 

cont 

data2  

bigBonus 

Exemplos de identificadores ilegais que seriam rejeitados pelo compilador: 

12 

3X 

%change 

data-1 

myfirst.java 

PROG.CLASS 

Java é uma linguagem case-sensitive, isto é, distingue entre letras 

maiúsculas e minúsculas na grafia de identificadores. A seguir, os três 

identificadores são distintos e podem ser utilizados para nomear três variáveis 

distintas: taxa, TAXA, Taxa. 

Há uma classe especial de identificadores, chamada palavras-chave ou 

palavras reservadas, que têm um significado predefinido em Java e que não podem 

ser usadas como nomes de variáveis ou qualquer outra coisa. 

abstract else interface switch 

boolean extends long synchronized 

break false native this 

byte final new throw 

case finally null throws 

catch float package transient 

char for private true 

class goto protected try 

const if public void 

continue implements return volatile 

default import short while 

do instanceof static  

double int super  
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2.2. ESTRUTURA SEQUENCIAL DE UM PROGRAMA 
 

 

ALGORITMO 

 DECLARE 

 bloco de comandos 

FIM_ALGORITMO 

 

 

2.2.1. Declaração de Variáveis 
 

 

As variáveis são declaradas após a palavra DECLARE e os tipos mais 

utilizados são: NUMÉRICO (para variáveis que receberão número), LITERAL (para 

variáveis que receberão caracteres) e LÓGICO (para variáveis que receberão 

apenas dois valores: verdadeiro ou falso). 

Exemplo: 

 DECLARE 

  X NUMÉRICO; 

  Y, Z LITERAL; 

  TESTE LÓGICO; 

Toda variável em um programa Java deve ser declarada antes de ser usada. 

Quando o programador declara uma variável, está dizendo ao compilador e, 

finalmente, o computador, que tipo de dados estará armazenando na variável. 

Exemplo: 

 int qtdGraos; 

 double untPeso, totalPeso; 

 char resposta; 

Quando existe mais que uma variável em uma declaração, as variáveis são 

separadas por vírgulas. Observe também que cada declaração termina com um 

ponto e vírgula. 

Toda variável deve ser declarada antes de ser usada. Uma variável pode ser 

declarada em qualquer lugar, desde que torne o programa fácil de ler. 
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 2.2.2. Comando de Atribuição 
 

 

O comando de atribuição é utilizado para atribuir valores ou operações a 

variáveis, sendo representado pelo símbolo ←. 

Exemplo: 

x ← 4  

x ← x + 2 

y ← “aula” 

teste ← falso 

Em Java, o sinal de igual é usado como o operador de atribuição. Uma 

instrução de atribuição sempre consiste de uma variável no lado esquerdo do 

operador de atribuição (sinal de igual) e uma expressão no lado direito. Uma 

instrução de atribuição termina com um ponto e vírgula. A expressão do lado direito 

do sinal de igual pode ser uma variável, um número ou uma expressão mais 

complicada feita de variáveis, números, operadores e chamadas de método. Um 

comando de atribuição instrui o computador para avaliar (calcular) a expressão do 

lado direito do sinal de igual e para definir o valor da variável no lado esquerdo igual 

ao valor do referido expressão.  

Exemplos de declarações de atribuição Java: 

 totalPeso = untPeso * qtdGraos; 

 temperatura = 28.6; 

 cont = cont + 2; 

Uma variável que foi declarada, precisa ser inicializado. Em alguns casos, 

uma variável não inicializada pode ser dada um valor padrão, mas isso não é 

verdade em todos os casos. 

Uma maneira fácil de garantir que uma variável não inicializada é inicializá-lo 

na declaração. Basta combinar a declaração e uma declaração de atribuição. 

Exemplos: 

 int cont = 0; 

 double velocidade = 65.5; 

 char nota = 'A'; 

 int inicialCont = 50, finalCont; 
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2.2.3. Comando de Entrada de Dados 
 

 

O comando de entrada é utilizado para receber dados digitados pelo usuário. 

Os dados recebidos são armazenados em variáveis. Esse comando é representado 

pela palavra LEIA. 

Exemplo: 

 LEIA X; 

Um valor digitado pelo usuário será armazenado na variável X. 

 LEIA Y; 

Um ou vários caracteres digitados pelo usuário serão armazenados na 

variável Y. 

 

 

2.2.3.1. Entrada Via Console 

 

 

Java inclui uma classe chamado Scanner para fazer a entrada de teclado 

simples. A linha abaixo, que deve ser colocado perto do início do arquivo, diz ao 

Java onde encontrar a definição da classe Scanner: 

import java.util.Scanner; 

A classe Scanner está no pacote java.util. Um pacote é simplesmente uma 

biblioteca de classes. Esta declaração de importação torna a classe Scanner 

disponível para o programa. 

A próxima linha cria um objeto da classe Scanner e chama o objeto de leia: 

Scanner leia = new Scanner(System.in); 

Após essa linha aparecer o programador pode usar os métodos da classe 

Scanner com o objeto leia para ler os dados que o usuário digita no teclado. 

Exemplo: 

int qtdGraos = leia.nextInt(); 

Método Descrição 

nextInt() Retorna o próximo valor do tipo int que é digitado no teclado. 

nextLong() Retorna o próximo valor do tipo long que é digitado no 

teclado. 
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Método Descrição 

nextByte() Retorna o próximo valor do tipo byte que é digitado no 

teclado. 

nextShort() Retorna o próximo valor do tipo short que é digitado no 

teclado. 

nextDouble() Retorna o próximo valor do tipo double que é digitado no 

teclado. 

nextFloat() Retorna o próximo valor do tipo float que é digitado no 

teclado. 

next() Retorna o valor String com os caracteres do teclado próximos 

até, mas não incluindo, o primeiro caractere delimitador. Os 

delimitadores padrão são caracteres de espaço em branco. 

nextBoolean() Retorna o próximo valor do tipo boolean que é digitado no 

teclado. Os valores de verdadeiro e falso são inseridos como 

strings "verdadeiro" e "falso". Qualquer combinação de letras 

maiúsculas e/ou minúsculas é permitida na ortografia 

"verdadeiro" e "falso". 

nextLine() Lê o resto da linha atual de entrada de teclado e retorna os 

caracteres lidos como um valor do tipo String. Note-se que o 

terminador de linha '\ n' é lido e descartado, não está incluído 

na sequência retornada. 

 

 

2.2.3.2. Entrada Via Caixa de Diálogo 

 

 

A classe JOptionPane pertence ao pacote javax.swing. A linha abaixo, de 

importação, deve ser colocada perto do início do arquivo, torna a classe 

JOptionPane disponível para o programa. 

import javax.swing.JOptionPane; 

O método JOptionPane.showInputDialog exibe a caixa de diálogo de 

entrada. O usuário digita caracteres no campo de texto e, a seguir, clica no botão 

OK ou pressiona a tecla Enter para devolver o String para o programa. 
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Exemplo: 

JOptionPane.showInputDialog("Digite um número inteiro"); 

O resultado do método showInputDialog é atribuído à uma variável que será 

convertida no tipo de dado necessário para o funcionamento do programa. 

Exemplo: 

numGraos =  JOptionPane.showInputDialog ( 

  "Digite o segundo número inteiro"); 

qtdGraos = Integer.parseInt(numGraos); 

Método Descrição 

Integer.parseInt Converte representações de string em 

números dos tipos primitivos 

correspondentes a int, long e float, e 

double respectivamente. 

Long.parseLong 

Float.parseFloat 

Double.parseDouble 

 

 

2.2.4. Comando de Saída de Dados 
 

 

O comando de saída é utilizado para mostrar dados na tela ou na 

impressora. Esse comando é representado pela palavra ESCREVA e os dados 

podem ser conteúdos de variáveis ou mensagens. 

Exemplo: 

 ESCREVA X; 

Mostra o valor armazenado na variável X. 

 ESCREVA “Conteúdo de Y = ”, Y; 

Mostra a mensagem “Conteúdo de Y = ” e em seguida o valor armazenado 

na variável Y. 

2.2.4.1. Saída de Tela 

 

 

É possível produzir uma linha na tela usando System.out.println. Os 

elementos de saída podem ser strings, variáveis, números ou quase qualquer outro 

objetos definido em Java. Para emitir mais de um item, coloque um sinal de mais 

entre os itens.  
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System.out é um objeto que faz parte da linguagem Java, e println é um 

método chamado pelo objeto. Quando o programador usar System.out.println para a 

saída, os dados de saída são passados como um argumento entre parênteses, e a 

instrução termina com um ponto e vírgula. 

Exemplos: 

System.out.println("A resposta é = " +42+  

   " A exatidão é = " + precision); 

System.out.println("Bem vindos ao Java"); 

Cada invocação de println termina uma linha de saída.  

Se desejar a saída de duas ou mais instruções em uma única linha use print 

ao invés de println. 

A única diferença entre System.out.println e System.out.print é que com 

println, a saída seguinte vai em uma nova linha, enquanto que com print, a saída 

seguinte é colocada na mesma linha. 

A tabela abaixo lista várias sequências de caractere escape comuns 

utilizados com os métodos println e print, e descreve como eles afetam a exibição de 

caracteres na janela de comando. 

Sequência 

de escape 

Descrição 

\n Nova linha. Posiciona o cursor de tela no início da próxima linha. 

\t Tabulação horizontal. Move o cursor de tela para a próxima parada 

de tabulação. 

\f Formulário de alimentação. 

\b Backspace. 

\r Retorno de carro. Posiciona o cursor da tela no início da linha 

atual. 

\\ Barras invertidas.  

\” Aspas dupla.  

\’ Aspas simples. 

\ddd Caractere octal (ddd) 

\uxxxx Caractere hexadecimal Unicode (xxxx) 
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2.2.4.2. Formatação de Saída 

 

 

Java inclui um método chamado printf que pode ser usado para dar um 

formato específico a saída. Ele é usado da mesma forma que o método print, mas 

permite adicionar instruções de formatação que especificam, por exemplo, o número 

de dígitos para incluir após um ponto decimal. 

Exemplo: 

 double preco = 19.8; 

 System.out.print("R$"); 

 System.out.printf("%6.2f", preco); 

 System.out.println(" cada"); 

Este código gera a seguinte linha: 

 R$ 19.80 cada 

Outros especificadores de formato possíveis são descritos na tabela abaixo. 

Caractere  

de conversão 

Tipo de saída Exemplo 

d Decimal (ordinal) inteiro %5d 

%d 

F Ponto fixo (notação todos os dias) de ponto 

flutuante 

%6.2f 

%f 

e Notação E de ponto flutuante %8.3e 

%e 

g Ponto flutuante geral (Java decide se usa notação 

E ou não) 

%8.3g 

%g 

S String %12s 

%s 

C Caractere %2c 

%c 

System.out.printf pode ter qualquer número de argumentos. O primeiro 

argumento é sempre um formato de string para os argumentos restantes. Todos os 

argumentos, exceto o primeiro são os valores para serem a saída da tela, e esses 

valores são os formatos especificados pela string de formato. A string de formato 
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pode conter texto, especificadores de formato, e este texto é a saída, juntamente 

com os valores. 

 

 

2.2.4.3. Saída de Dados em uma Caixa de Diálogo 
 

 

A maioria dos aplicativos Java exibe a saída utilizando janelas ou caixas de 

diálogo. As caixas de diálogo são janelas nas quais os programas exibem 

mensagens importantes para o usuário do programa. A classe JOptionPane oferece 

caixas de diálogo predefinidas que permite aos programas exibir mensagens aos 

usuários. 

Quando for usar a classe JOptionPane é preciso utilizar a instrução import 

para identificar e carregar as classes usadas. 

Exemplo: 

 import javax.swing.JOptionPane; 

Os tipos de caixa de diálogo de mensagem exibem um ícone para o usuário 

que indica o tipo de mensagem, exceto as caixas de diálogo PLAIN_MESSAGE. 

Tipo de caixa de diálogo de mensagem Ícone Descrição 

JOptionPane.ERROR_MESSAGE 

 

Exibe um diálogo que indica um 

erro para o usuário. 

JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE 

 

Exibe um diálogo com uma 

mensagem com informações 

para o usuário – o usário 

simplesmente pode dispensar o 

diálogo. 

JOptionPane.WARNING_MESSAGE 

 

Exibe um diálogo que adverte o 

usuário sobre um problema em 

potencial. 

JOptionPane.QUESTION_MESSAGE 

 

Exibe um diálogo que impõe 

uma pergunta para o usuário. 

Este diálogo normalmente exibe 

uma resposta, tal como clicar 

em Sim ou Não. 
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Tipo de caixa de diálogo de mensagem Ícone Descrição 

JOptionPane.PLAIN_MESSAGE 

 

Exibe um diálogo que contém 

uma mensagem, sem nenhum 

ícone 

O método exige dois argumentos. Todos os argumentos são separados por 

vírgulas. O primeiro argumento sempre será a palavra-chave null. O segundo 

argumento é o string a exibir. 

Exemplos: 

 JOptionPane.showMessageDialog( 

  null, "Bem vindo\nà Programação Java"); 

 JOptionPane.showMessageDialog( 

  null, "A soma é "+soma,"Resultado", 

  JOptionPane.PLAIN_MESSAGE); 

O método showMessageDialog acima exige quatro argumentos. 

1. null indica que a caixa de diálogo de mensagem aparecerá no centro da tela. 

2. a mensagem a ser exibida. 

3. o string que deve aparecer na barra de título da caixa de diálogo. 

4. o tipo de caixa de diálogo. 

 

 

2.2.5. Constantes 
 

 

São valores que não sofrem alterações ao longo do desenvolvimento do 

algoritmo ou da execução do programa. 

Exemplo: na expressão a seguir, o valor 3,1415 é atribuído à constante PI 

( ) e permanecerá fixo até o final da execução. 

PI ← 3.1415 

Perimetro ← 2 * PI * raio 

As constantes devem ser declaradas como variáveis, cujo valor atribuído 

permanecerá inalterado ao longo do programa. Por isso, também são chamadas de 

variáveis somente de leitura. 

Constantes não podem alterar o valor; variáveis podem alterar seus valores. 

Exemplos em Java: 



16 – Linguagem de Programação 

 char symbol = 'Z'; 

 double PI = 3.14115; 

 String texto = “Bem vindo ao Java”; 

 

2.2.6. Operadores 
 

 

Os operadores são utilizados para representar expressões de cálculo, 

comparação, condição e atribuição. Temos os seguintes tipos de operadores: de 

atribuição, aritméticos, relacionais e lógicos. 

 

 

2.2.6.1. Operador de Atribuição 
 

 

O operador ← é utilizado para expressar o armazenamento de um valor em 

uma variável. Esse valor pode ser predefinido (variante ou não) ou pode ser o 

resultado de um processamento. 

Em Java, o sinal de igual ( = ) é usado como operador de atribuição.  

 

 

2.2.6.2. Operadores Aritméticos 
 

 

São utilizados para a realização dos diversos cálculos matemáticos. 

Operador Representação 

Multiplicação * 

Divisão / 

Módulo mod 

Adição + 

Subtração – 

Java permite que você para formar expressões com variáveis, constantes e 

os operadores aritméticos: 

Operador Representação 



  Lógica de Programação – 17 

Operador Representação 

Multiplicação * 

Divisão / 

Módulo ou resto % 

Adição + 

subtração – 

 Quando usado com um ou ambos operandos do tipo double, o operador de 

divisão, /, se comporta como se poderia esperar. No entanto, quando usado com 

dois operandos do tipo int, o operador de divisão produz a parte inteira resultante da 

divisão (descarta a parte após o ponto decimal). 

 

 

2.2.6.3. Fusão de Tipo 
 

 

Um tipo de fusão toma um valor de um tipo e produz um valor de outro tipo 

que é o melhor palpite do Java de um valor equivalente. 

A conversão automática de tipo é às vezes chamada de um tipo de coerção. 

Por outro lado, você não pode colocar um valor double em uma variável int 

sem uma conversão de tipo explícita.  

O exemplo a seguir é ilegal: 

 int i = 5.5;  

Em vez disso, você deve adicionar uma conversão explícita de tipo, assim: 

 int i = ( int)5.5; 

  

 

2.3. EXERCÍCIOS 
 

 

1. Verifique se as variáveis a seguir possuem nomes corretos e justifique as 

alternativas falsas: 

a. n#1 

b. $din 

c. n1 

d. dep 

e. tempo 

f. n 1 

g. U F 

h. nome2 

i. n_1 
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j. K2K k. 2nome l. val#r 

2. Quais dos seguintes nomes podem ser usados como de variáveis em Java? 

taxa1  

1Jogador  

meuprograma.java 

TempoLimite 

numeroJanelas 

3. Assinale V (verdadeiro) e F (falso): 

(     ) Um programa Java pode ter duas variáveis diferentes chamado 

numero e Numero. 

(     ) Todas as variáveis devem ser atribuídas a um tipo quando são 

declaradas. 

(     ) O operador de resto % pode ser utilizado apenas com operando 

inteiros. 

(     ) Os operadores aritméticos *, /, %, + e – têm, todos, o mesmo nível 

de precedência. 

4. (TCE-AL – 2008) NÃO são nomes válidos em Java: 

a) _Real e $real 

b) um1 e dois2 

c) 3tres e tres3 

d) Codigo e codigo 

e) cod_valor e cod$valor 

5. (UFAL – 2011) Os tipos primitivos de dados do Java são: 

a) boolean, char, byte, short, int, long, float, double. 

b) boolean, string, int, float, double. 

c) boolean, string, short, int, long, float, double. 

d) boolean, char, int, long, float. 

e) boolean, string, byte, int, long, float. 

6. Declare: 

a. Duas variáveis chamadas metros e centimetros. Ambas variáveis são do tipo 

int e devem ser inicializado a zero na declaração. 

b. Duas variáveis chamadas contador e à distancia. Contador é do tipo int e 

deve ser inicializada com zero. Distancia é do tipo double e deve ser 

inicializada com 1,5. 

7. Escrever uma declaração de atribuição Java: 

a. Defina o valor da variável distancia com o valor da variável tempo multiplicado 

por 80. Todas as variáveis são do tipo int. 
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b. Defina o valor da variável interesse com o valor da variável peso, multiplicado 

pelo valor da variável taxa. As variáveis são do tipo double. 

8. Sabe-se que o uso incorreto da precedência de operadores ocasiona erros. 

Pensando nisso, avalie as expressões a seguir e: 

Classifique a ordem em que as operações deverão ser executadas. 

a. Determine o resultado das operações. 

b. Considere os seguintes valores para as variáveis: 

A ← 8; B ← 5; C ← 4; D ← 2 

a. Delta ← B^2 – 4 * A * C 

b. Media ← (A + B + C + D) / 4 

c. Media ← A + B + C + D / 4 

d. Resultado ← A mod D / 5 

e. Resultado ← (A mod D) / 5 

f. X ← (A + B) – 10 * C 

g. X ← A + B – 10 * C 

9. Converta cada uma das seguintes fórmulas matemáticas para uma expressão 

Java: 

a. 3x 

b. 3x +y c.  d.  

10. Dados os enunciados a seguir, identifique quais variáveis e/ou constantes serão 

necessárias para representar os valores exigidos para resolver os problemas: 

a. Uma pessoa foi ao armazém e comprou 5 kg de um determinado legume, cujo 

preço do quilo é R$ 3,00. Considerando que essa pessoa poderia comprar 

outros produtos, como poderíamos escrever uma expressão que pudesse ser 

aproveitada para calcular o valor total da compra de dada produto? 

b. A área de um retângulo é dada pela multiplicação do comprimento pela altura. 

c. O cálculo do delta é obtido pela subtração de b elevado ao quadrado pelo 

resultado da multiplicação de 4 por a e por c. 

d. Ler o nome da pessoa e sua data de nascimento. A partir da data atual, 

calcula a idade da pessoa. 

e. O índice de massa corporal (IMC) é uma fórmula utilizada para verificar se um 

adulto está acima do peso, obeso ou abaixo do peso ideal considerado 

saudável. A fórmula utilizada para calcular o IMC é dada pela expressão: IMC 

= peso / (altura)2. 

f. O salário mínimo é reajustado anualmente. Para isso, o governo determina o 

percentual de reajuste. 
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g. A velocidade média de um veículo é dado pela expressão: Vm = S / T, 

onde: 

S: variação de espaço (ponto de chegada – ponto de partida) em 

quilômetros. 

T: intervalo de tempo (tempo final – tempo inicial) em horas. 

h. O resultado da multiplicação de dois números. 

i. Um estacionamento para motos e carros tem, encontre o número de pneus 

dos veículos estacionados. 

j. Uma partida de voleibol não pode terminar empatada. Em qualquer torneio de 

voleibol, o regulamento manda marcar 2 pontos por vitória e 1 ponto por 

derrota. Como é possível saber em um torneio número de vitórias e derrotas 

de uma equipe? 

11. A programação de computadores, desde a sua criação, evoluiu das linguagens 

em código binário até as atuais linguagens de alto nível, orientadas a objetos. 

Assinale a alternativa que possui, nessa ordem, uma linguagem binária, uma 

linguagem estruturada e uma linguagem orientada a objetos. 

a) Linguagem C, Cobol, Fortran. 

b) Basic, Cobol, Linguagem C. 

c) Pascal, Cobol, Fortran. 

d) Assembly, Pascal, Java. 

e) PHP, Java, Linguagem C++. 

12. Qual é a saída produzida pelas seguintes linhas de código do programa? 

char a, b; 

a = 'b'; 

System.out.println(a); 

b = 'c'; 

System.out.println(b); 

a = b; 

System.out.println(a); 

13. Qual é a saída das linhas de programa a seguir? 

a. double numero = (1/3) * 3; 

System.out.println("(1/3) * 3 é igual a " + numero); 

b. int quociente, resto; 
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quociente = 7 / 3; 

resto = 7 % 3; 

System.out.println("Quociente = " + quociente); 

System.out.println("Resto = " + resto); 

c. int resultado = 11; 

resultado /= 2; 

System.out.println("O resultado é " + resultado); 

d. int n = ( int)3.9; 

System.out.println("n == " + n); 

14. (TCE-SP – 2010) Os aplicativos Java “rodam” em diferentes ambientes. A 

tradução dos códigos Java (bytecode), para instruções específicas de cada 

sistema e dispositivo, é uma função do programa 

a) Java Community Process (JCP). 

b) Java Virtual Module (JVM). 

c) Java Virtual Machine (JVM). 

d) Java Comunication Process (JCP). 

e) Java Enterprise Machine (JEM). 

15. Dado o seguinte fragmento que pretende converter de graus Celsius para graus 

Fahrenheit, responda às seguintes perguntas: 

double celsius = 20; 

double fahrenheit; 

fahrenheit = (9 / 5) * celsius + 32.0; 

a) Que valor é atribuído a fahrenheit? 

b) Explique o que está realmente acontecendo, e o que o programador 

provavelmente queria. 

c) Reescreva o código como o programador pretendia. 

16. Escreva instruções para realizar cada uma das tarefas a seguir: 

a) Declare as variáveis c, variavel, q76354 e numero como sendo do tipo int. 

b) Solicite que o usuário insira um inteiro. 

c) Insira um inteiro e atribua o resultado à variável intvalor. Suponha que a 

variável Scanner entrada possa ser utilizada para ler um valor digitado pelo 

usuário. 

d) Imprima “Este é um programa Java” em uma linha na janela de comando. 
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e) Imprima “Este é um programa Java” em duas linhas na janela de comando. 

Utilize os métodos println e printf. 

17. (TCE-AL – 2008) Considerando que as variáveis Java X, Y e Z foram todas 

inicializadas com zero, os resultados das mesmas após as alterações realizadas 

pelas atribuições X *= 2, Y -= 5 e Z /=3, respectivamente, serão  

a) 0, -5 e 0 b) 0, 5 e 0 c) 1, -5 e 3 d) 2, -5 e 3 e) 2, 5 e 3 

18. No Java, um tipo inteiro (int) utiliza quatro bytes para armazenamento. A faixa 

máxima possível de valores inteiros para se armazenar em uma variável do tipo 

primitivo int é de:  

a) -8388608 a 8388607. 

b) -128 a 127. 

c) -32768 a 32767. 

d) -9223372036854775808 a 9223372036854775807. 

e) -2147483648 a 2147483647. 

19. Em Java, a atribuição composta x += y é equivalente a x = (T) (x + y), onde T é o 

tipo de x. Com base nesta premissa, considere as duas linhas de programa a 

seguir.  

x += y; 

x = x + y; 

A primeira linha compilará, e a segunda linha irá gerar um erro em tempo de 

compilação, se x e y forem declarados, respectivamente, como: 

a) short e int b) int e short c) int e char d) String e int e) int e String 

20. Quanto às variáveis Java, um inteiro de 64 bits em notação de complemento de 

dois que pode assumir valores entre  

a) long. b) short. c) float. d) byte. e) double. 
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