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INTRODUÇÃO



Ábaco - 5.500 A.C
Primeira “calculadora” da história.



“The Witch” - 1949
Levava cerca de 10 segundos para
multiplicar dois números.



Margaret Hamilton - 1969
Líder da equipe que programou
o software do Apollo Guidance
Computer, usado na missão
Apollo 11.



Smartphone - atualidade
100 mil vezes mais potente que
o computador utilizado na
missão Apollo 11.



“'Rei Leão' demoraria 9 mil anos
para ser renderizado em um só
computador”
Para a versão live-action do
clássico da Disney, foram usados
15 mil computadores que
processavam cada frame em 60
horas.

















EXEMPLOS









COMO TROCAR UMA 
LÂMPADA?
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NOÇÕES BÁSICAS DE 
PROGRAMAÇÃO



NOÇÕES BÁSICAS DE PYTHON

Linguagens de Programação
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Palavras-chave da Programação

1. Programa: produto final da programação. Geralmente é executável.
2. Algoritmo: conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente 

definidos que levam à solução de um problema em um número finito de 
passos.

3. Script: conjunto de comandos que são interpretados pelo computador.
4. Variável: objeto responsável por guardar informações.
5. Atribuição de valor: injetar uma determinada informação a uma variável.
6. Usuário: utilizador final do programa.
7. Ambiente de Desenvolvimento: programa que possibilita o desenvolvimento 

de algoritmos computacionais e a execução deles.
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Características do Python

● Criado como uma linguagem de alto nível;
● Interpretada em tempo real;
● A legibilidade do código se sobrepõe à performance;
● Desenvolvimento em comunidade;
● Gratuito;
● Empregado como ferramenta educacional;
● Alta empregabilidade em diversas áreas do conhecimento;
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IDLE: Python’s
Integrated Development and Learning Environment

Prompt de Comando do IDLE
Editor de Texto do IDLE
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Comandos Básicos do Prompt de Comando do IDLE

Comando Símbolo Prioridade

Atribuição = 6

Adição + 5

Subtração - 4

Multiplicação * 3

Divisão / 2

Potenciação ** 1
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Tipos Básicos de Variáveis do Python

Tipo Uso

int Utilizada para números inteiros

float Utilizada para números reais

string Utilizada para palavras
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Nosso primeiro código!

Durante o desenvolvimento de
um programa, não podemos estar
limitados a utilizar apenas as
linhas de comando do IDLE,
devemos desenvolver algoritmos
genéricos e reutilizáveis para
facilitar o processo de
desenvolvimento e solução do
problema proposto.
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Cálculo da média

Quando estamos trabalhando
com operações matemáticas,
devemos nos lembrar das
prioridades entre as operações!
Ou então nosso resultado pode
estar incorreto e levar a
conclusões erradas.



NOÇÕES BÁSICAS DE PYTHON

Cálculo da média

Quando estamos trabalhando
com operações matemáticas,
devemos nos lembrar das
prioridades entre as operações!
Ou então nosso resultado pode
estar incorreto e levar a
conclusões erradas.



NOÇÕES BÁSICAS DE PYTHON

Cálculo da média

Quando estamos trabalhando
com operações matemáticas,
devemos nos lembrar das
prioridades entre as operações!
Ou então nosso resultado pode
estar incorreto e levar a
conclusões erradas.



NOÇÕES BÁSICAS DE PYTHON

Cálculo da média

Quando estamos trabalhando
com operações matemáticas,
devemos nos lembrar das
prioridades entre as operações!
Ou então nosso resultado pode
estar incorreto e levar a
conclusões erradas.



DESAFIO!



DESAFIO

Cálculo da área de figuras geométricas

Calcule a área de: a) um quadrado; b) um triângulo retângulo; c) uma
circunferência. O usuário deve fornecer os lados do quadrado e o raio da
circunferência. Imprima na tela os resultados. Dicas:

1) A área do triângulo retângulo é metade da área do quadrado;
2) r² = r . r;
3) Aproxime o valor de ℼ para 3.14;
4) Os dados de entrada do problema não estão limitados a números inteiros.
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OBRIGADO!


