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https://www.youtube.com/watch?v=pdhqwbUWf4U 

https://www.youtube.com/watch?v=pdhqwbUWf4U




 Conjunto de regras para a solução de um problema, podendo 

ser aplicada a qualquer circunstância que exija a descrição da 

solução.  

 Descreve as regras necessárias para a conclusão de seu 

objetivo.  

 Em programação, especifica com clareza e de forma correta 

as instruções que um software deverá conter para que, ao ser 

executado, forneça resultados esperados. 

 
 Um algoritmo correto é aquele que, a partir de um estado 

inicial consegue, com a execução de suas instruções, chegar 

a um estado final de acordo com a solução esperada.  

Esse é o papel da lógica em 

programação. 



 Um algoritmo não representa, necessariamente, 
um programa de computador, e sim os passos necessários 
para realizar uma tarefa. Sua implementação pode ser feita 
por um computador, por outro tipo de autômato ou mesmo 
por um ser humano. Diferentes algoritmos podem realizar a 
mesma tarefa usando um conjunto diferenciado de instruções 
em mais ou menos tempo, espaço ou esforço do que outros. 
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Elaborar mapas mentais 

do problema em questão 

e do encaminhamento 

de sua solução.  



 Jogo 
 Animação 
 Narrativa 



A representação gráfica é 
mais concisa que a 
representação textual. 

Ex.: Ao chegar em casa, percebi 
que a lâmpada da cozinha não 
acende.  



  

Descrição narrativa utilizando 
nosso idioma para descrever o 
algoritmo. 
 

Batizado como Portugol. 
 

Não é linguagem de programação 
e sim a representação lógica do 
algoritmo 



Algoritmo Atravessar a rua 

Início 

Olhe para a direita 

Olhe para a esquerda 

Se estiver vindo carro 

Fim 

Não atravesse 

Senão 

Atravesse 
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1.  Entender o problema? 
 Qual é o problema a ser resolvido? Qual o objetivo?   
 Quais são os dados disponíveis? São suficientes?  
 Quais as condições necessárias e suficientes para resolver o 
problema? 
 
2. Crie um plano com a solução  
 Extrair todas as informações a respeito desse problema 
 
3.  Formalize a solução: 
 Descrever claramente os passos para se chegar à sua solução. 
 É importante formalizar a descrição dos algoritmos segundo 
algum  tipo de convenção para que todas as pessoas possam 
entendê-lo. 
 Colocar os passos em uma sequência lógica 
 
4.  Examamine os resultados: 
 Verificar cada passo definido. 

 

 



QUE TAL 
PRATICAR? 

 



 Crie o enunciado para a realização do desafio; 
 Estabeleça as regras (se for um jogo ou 

brincadeira que já exista, vale a regra existente) 
 Crie o algoritmo em uma linha horizontal de 

sequência, de cima para baixo, da esquerda para a 
direita, formando uma linha de comandos. 

 Quando o algoritmo estiver pronto, “Execute o 
Programa” 

 Durante a execução, nenhuma alteração poderá 
ser realizada. 

 Caso tenha atingido o objetivo, o seu algoritmo 
está finalizado. Se ocorrer algum erro (bug) no 
algoritmo, retome à posição inicial e corrija o erro. 

 Execute-o  novamente.  
 Essa fase do jogo se repetirá até que a sequência 

de passos esteja correta.  



Resolveu 
o 

problema 

Defina o desafio Construa  o algoritmo  Execute-o 

Não 

Sim 

Localize o “bug” 

Desafio / Problema 
concluído 



É composta por três hastes e vários discos de 

tamanhos diferentes, que podem deslizar para 

qualquer haste. 

 

Os discos são organizada em ordem crescente 

de tamanho em uma haste, a menor no topo, 

fazendo assim uma forma cônica. 

 

Neste exemplo, toma-se o seguinte problema: 

tem-se três hastes. Umas das hastes serve de 

suporte para os discos.  

 

Deseja-se: 

o Mover todos os discos para outra haste. 

 

Regra: 

o movimentar um disco de cada vez  

o um disco maior nunca pode ser colocado 

sobre um disco de menor tamanho. 

TORRE DE HANÓI 



Definir um nome para o jogo; 

 

Escolher os personagens; 

 

Definir o objetivo; 

 

Criar obstáculos para 

execução; 

 

Criar o algoritmo de 

resolução. 

 

Testá-lo.  

JOGO DE TABULEIRO 



Definir um nome para o 

jogo; 

 

Criar um desenho livre 

no papel quadriculado; 

 

Em uma folha a parte 

criar o algoritmo de 

resolução. 

 

Testá-lo.  

PIXELS 



AMARELINHA TECA TECA  





 É possível melhorar o algoritmo? 
 É possível reduzir o número de passos ou dados? 
 É possível conseguir uma solução ótima? 
 
 



Até semana que vem! 
 


