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MOTIVAÇÃO



Noções de Lógica

O que é LÓGICA?

"Lógica é a ciência do raciocínio." (Malba Tahan)

"Lógica é a ciência das leis do pensamento e a arte de

aplicá-las corretamente na pesquisa e na demonstração

da verdade." (R. Solivete)

"A Lógica é a ciência que dirige, por meio de leis, as

operações de nossa razão, para que ordenada, facilmente

alcance a verdade."(Sinibaldi)



Noções de Lógica

Proposição

É todo o conjunto de palavras os símbolos que

exprime um pensamento de sentido competo, o qual

pode ser verdadeiro ou falso.
Exemplos:

   3 é um número par.

   4 é um número primo.

   Alagoas é um estado da Região Nordeste.

   Alícia, que horas são?



Noções de Lógica

Proposição

É todo o conjunto de palavras os símbolos que

exprime um pensamento de sentido competo, o qual

pode ser verdadeiro ou falso.
Exemplos:

   3 é um número par.

   5 é um número primo.

   Alagoas é um estado da Região Nordeste.

   Alícia, que horas são?



Noções de Lógica

Princípio da não contradição

Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao

mesmo tempo.

Princípio do terceiro excluído

Uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, isto

é, ocorre sempre um desses casos.



Noções de Lógica

Proposições simples:

   3 é um número par.

   5 é um número primo.

   Alagoas é um estado da Região Nordeste.



Noções de Lógica

Proposições compostas:

   3 é um número par e  5 é um número primo.

   Alagoas é um estado da Região Nordeste ou da

Região Norte.

   Se 2 é par, então 4 também é.



Noções de Lógica

Conectivo e:
Se p e q são duas proposições então “p e q” é também

uma proposição. 

Além disso, p e q pode ser representados por p^q e 

 expresso através da seguinte tabela verdade:

E, Ou, Não e Tabelas Verdade
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Conectivo e:



Noções de Lógica

Conectivo ou:

Se p e q são duas proposições então “p ou q” é também

uma proposição. 

Além disso, p e q pode ser representados por pvq e 

 expresso através da seguinte tabela verdade:



Noções de Lógica

Conectivo ou:



Noções de Lógica

Conectivo não:

Se p é uma proposição então “não p” é também uma

proposição. 

Além disso, “não p” é representada por ¬p e  expresso

através da seguinte tabela verdade:



Noções de Lógica

Conectivo não:



Algorítmos

Em um liquidificador, adicione a cenoura, os ovos

e o óleo, depois misture.

Acrescente o açúcar e bata novamente por 5

minutos.

Em uma tigela ou na batedeira, adicione a

farinha de trigo e depois misture novamente.

Acrescente o fermento e misture lentamente com

uma colher.

Asse em um forno preaquecido a 180° C por

aproximadamente 40 minutos.

https://blog.tudogostoso.com.br/dicas-de-cozinha/dicas-para-fazer-um-bolo-fofinho/


Algorítmos

É a descrição de uma sequência de ações para realizar

alguma tarefa.

Uma receita de bolo de cenoura é um algoritmo!

Estaremos interessados em computacionais,

que descrevam sequências de ações que

podem ser traduzidas em alguma linguagem de

programação!



Algorítmos

Uma maneira para calcular o MDC (Máximo Divisor Comum) de dois

números inteiros positivos é através do Algoritmo de Euclides

apresentado no quadro seguinte:



Algorítmos

- Partir de um ponto inicial e chegar a um ponto final; 

- Não ser ambíguo (ter dupla interpretação); 

- Poder receber dados externos e ser capaz de retornar resultados aos

mesmos; 

- Ter todas suas etapas alcançáveis em algum momento do programa.

Características:



Algorítmos
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O que é uma linguagem de programação?
• É uma linguagem formal que, através de uma série de instruções, 

permite que um programador escreva um conjunto de ordens, ações 

consecutivas, dados e algoritmos para criar programas que controlam o 

comportamento físico e lógico de uma máquina.

• Quais dados um software deve operar;

• Como esses dados devem ser armazenados ou transmitidos;

• Quais ações o software deve executar.



Níveis de linguagens de programação?



Níveis de linguagens de programação?



COMPILADOR



Editores de código VS IDE



Editores de código VS IDE





O que é Python?
• Python é uma linguagem de programação de altíssimo nível, 

multiplataforma.

• Por ser uma linguagem de sintaxe relativamente simples e de fácil 

compreensão, ganhou popularidade entre profissionais da indústria 

tecnológica que não são especificamente programadores, como 

engenheiros, matemáticos, cientistas de dados, pesquisadores e 

outros.

• Um de seus maiores atrativos é possuir um grande número de 

bibliotecas, nativas e de terceiros, tornando-a muito difundida e útil 

em uma grande variedade de setores dentro de desenvolvimento.



Para que é usado o Python?

► Automação

► Desenvolvimento web

► Enquadramento de testes

► Big Data / Ciência de dados ❤
► Computação gráfica

► Inteligência artificial



Quais as vantagens de programar em 
Python?

► Simples e fácil de aprender

► Portátil, extensível e multiplataforma

► Licença de uso público

► Fóruns e suporte garantido! 



Quais empresas usam Python?



Tipos de dados básicos em Python

► int – Para representar números inteiros

► float – Para representar números decimais

► str/string – Para representar palavra, frase ou qualquer outro conjunto de 
caracteres 



Comandos básicos em python 
► input – Comando de entrada para o usuário fornecer um dado ao programa

x = input(“alguma frase para exibir ao usuário”) 

► print – Comando de saída para fornecer um dado ao usuário 

print(x)

► if/else/elif – Comando para uma tomada de decisão

if condição:

#decisão

elif condição:

#decisão

else :

#decisão

Símbolo Comando

+ Soma

- Subtração

/ Divisão

* Multiplicação

** Potenciação

% Resto da divisão



Exemplo 1
► Calcular a média aritmética de duas notas quaisquer fornecidas para um 

aluno. 



Exemplo 2
► Fazer um programa para calcular a norma do vetor x = (x1, x2, x3), onde os 

coeficientes devem ser lidos.



Exemplo 3
► Fazer um programa que receba um inteiro e retorne ao usuário se o inteiro é 

par ou impar.



Exemplo 4

► Fazer um programa que receba as médias AB1 e AB2 de cada aluno, e de 
acordo com as regras da UFAL, informar se:

► O aluno foi aprovado por média

► O aluno irá fazer a recuperação final

► O aluno foi reprovado

Observação: Considere que as médias já contam com a nota de reavaliação.



Tarefinha para os feras:

► O cálculo do ponto de interseção entre duas retas pode ser obtido 
igualando-se as suas equações. Baseado nessa informação, fazer um programa 
que leia os coeficientes das equações das retas e calcule o ponto de 
interseção. As retas são definidas pelas equações y = Ax+B e y = Cx + D. 
Imprimir o resultado. 



print(“Obrigado !!!”)

A matemática, escritora e condessa, 
Augusta Ada Lovelace — é a primeira 
programadora do mundo. 
Ela é responsável pelo primeiro algoritmo 
que foi usado por uma calculadora 
chamada de Máquina Analítica, o mais 
próximo do que seria um computador no 
começo do século XIX


