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}  Instruções são utilizadas para dizer ao computador que 
ação ele deve realizar em determinado momento; 

}  Cada instrução tem um significado bem-definido no 
algoritmo; 

}  Nesta aula iremos introduzir algumas instruções simples, 
mas fundamentais ao estudo de algoritmos. 
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}  Utilizada para se armazenar um valor dentro de uma 
variável; 

}  Sintaxe: 
}  <nome_var> = <expressão>; 

}  Semântica: 
}   A expressão à direita do símbolo de igualdade (comando de 

atribuição) é avaliada; 
}  Assim existem duas possibilidades: 

}  O tipo de dados da expressão não ser compatível com o de 
<nome_var>; 

}  Os tipos são compatíveis e então o valor resultante da avaliação de 
<expressão> é armazenado  na posição de memória reservada 
para a variável <nome_var>. 
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}  Observações: 
}  O valor à esquerda do símbolo de atribuição sempre deve ser 

uma variável, nunca uma expressão ou constante; 
}  O tipo da expressão deve ser compatível com o tipo da 

variável: 
}  int idade = “Cleverton”; 
}  int idade = 30; 

}  Cada instrução de atribuição só pode atribuir um valor por 
vez. 



Exemplo de Atribuições 

6 

}  Suponha que tenhamos declarado as seguintes variáveis: 
  int contador, x, y, z; 
  double area, delta, a, b, c; 
  bool achou, w; 
  string nome; 

}  São atribuições válidas de valores para essas variáveis, 
por exemplo: 

area = b * a; 
a = b; 
delta = Math.Pow(b,2) – 4 
* a * c; 
achou = true; 

contador = contador + 1; 
w = (x > y) && (x < y); 
x = 8 + 13 % 5; 
nome = “José”; 
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}  Nem todos os dados que um algoritmo manipula são gerados 
por ele; 

}  Imagine que você vai ao banco tirar um dinheiro no caixa 
eletrônico: 
}  O caixa não sabe o que você quer. Portanto, você tem que informar 

para ele sobre o serviço que você está utilizando; 
}  Para sacar a quantia, você tem que informar os dados por meio 

do teclado do caixa; 
}  Depois que você entra com os dados, o “algoritmo” dentro da 

máquina que irá pegar esses dados e processar a retirada do 
dinheiro para você. 

}  Assim, nos nossos algoritmos, devemos ter uma instrução 
para obter dados do usuário, quando necessário. 
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}  A entrada de dados em um algoritmo pelo usuário               
(externa) é feita por meio da instrução 
Console.ReadLine; 

}  Sintaxe : 
}  Console.ReadLine() , onde o valor retornado pela instrução 

será o dado lido. 

}  Semântica:  
}  Os dados são fornecidos ao algoritmo por um dispositivo de 

entrada (teclado, p. ex.).  
}  Após a leitura, os dados são retornados pela instrução e 

podem ser utilizados em expressões. 
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string x = Console.ReadLine();   
string s = Console.ReadLine()+”Abc”; 
int agencia = int.Parse(Console.ReadLine()); 
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53 = Console.ReadLine(); /*tentando ler 
dados para uma constante. Uma constante 
não pode mudar o seu valor no decorrer do 
algoritmo.*/ 

int x = Console.ReadLine(); 
/* A atribuição entre tipos 
incompatíveis.*/  
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}  Imagine que você faz um algoritmo que faz algum 
processamento (um cálculo matemático, por exemplo); 

}  Depois que o cálculo for feito, como vamos exibir o seu 
resultado ? 

}  Iremos utilizar a instrução (ou comando) 
Console.WriteLine para exibir os resultados do 
nosso algoritmo; 

}  Imagine a instrução Console.WriteLine como uma 
forma para exibir textos na tela do computador; 

}  Cada instrução Console.WriteLine irá enviar um 
texto para a tela. 
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}  Exibe dados para a saída padrão (Console); 
}   Sintaxe: 

}  Console.WriteLine(<expressão>) 
}  Console.WriteLine(<string format>,a0,a1,...) 

}   Semântica:  
}  O argumento <expressão> é enviado para o console. 

}  Logo isso é válido para variáveis, constantes e expressões. 

}  A segunda versão recebe uma string de formatação e os 
valores contidos em a0,a1,... são inseridos dentro desta 
string nos pontos marcados com {índice_de_a}. 
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Console.WriteLine(“Programa para que calcula a raiz quadrada”); 

Console.WriteLine(a); 

Console.WriteLine(“Meu Nome é ”+a); 

Console.WriteLine(“Lados de um triângulo:” + l1 + l2 + l3); 

Console.WriteLine(“Você pesa {0} quilos”, peso); 

Console.WriteLine(“a0:{0}, a1:{1} e a2:{2}”, 4,54,65); 

Console.WriteLine(“Lados de um triângulo:{0} {1} {2}”, l1, l2, 
l3); 

 

}  Existe uma variação da instrução Console.WriteLine que é 
utilizada para escrever sem inserir uma quebra de linha (um 
ENTER após o texto): 
}  Console.Write(“Linha 1 \n Linha2”); 
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}  Sempre que o programa estiver esperando uma 
entrada de dados, deve-se informar ao usuário com 
uma mensagem (um comando Console.WriteLine) 
para que ele digite os dados esperados; 
}  Se não for assim o usuário do seu algoritmo não saberia quais ou 

quantos dados deveriam ser fornecidos. 

}  Antes de se enviar um dado para a saída também é 
interessante que se envie antes uma mensagem 
explicando o que será fornecido como saída. 
}  Exemplo: Se a saída for simplesmente “4.5”, o que significa esse 4.5??? 
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}  Usar um comentário é uma forma de documentar o 
nosso algoritmo; 
}  Explicar o significado de uma variável; 
}  Explicar o significado do algoritmo, ou de um trecho do 

algoritmo, etc.  

}  Comentários são ignorados pelo algoritmo (não 
são compilados); 

}  Há dois tipo de comentário: 
}  /* Isto é um comentário que pode ser utilizado 
para comentar uma ou mais linhas */  

}  //Comentário que pode ser utilizado para comentar 
uma linha  
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}  Dado o preço unitário de um produto e a sua 
quantidade, faça um algoritmo que calcule e imprima 
o valor total da compra do produto. 
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