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O que veremos hoje?
Valores
Tipo de dados

Números e textos
Expressões

Soma, subtração, multiplicação, divisão e resto da divisão
Variáveis

Atribuição
Exercícios
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Valores e tipos
Números

Alto poder de 
processamento

matemática
Física
Química
Economia

Texto
Nem sempre usamos 
apenas números

Dicionários
Catálogo telefônico
Livros eletrônicos
Base de dados
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Tipos
Valores possuem tipos

Inteiro
1234

Real
1234.56

String (texto)
“Isto é uma string”
‘Isto é outra string’
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Expressões
Cálculos aritméticos

Tipo é importante
Inteiro ≠ Real

O irb como 
calculadora 
(avaliador de 
expressões)
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Soma +
Subtração -

Multiplicação *
Divisão /

Resto da divisão %
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Expressões
Cuidado com tipos
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Inteiro

Real



/13

Expressões
Precedência

Igual a matemática
multiplicação (*), divisão (/) e resto da divisão (%)
soma (+) e subtração (-)

Qual o resultado?
5*3+15
8%3+3*5 
3+4*2
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Expressões
Precedência

Igual a matemática
multiplicação (*), divisão (/) e resto da divisão (%)
soma (+) e subtração (-)

Qual o resultado?
5*3+15
8%3+3*5 
3+4*2
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Como na matemática, 
usamos parênteses 

para isolar operações:
(3+4)*2

= 30
= 17
= 11

Leonardo
Riscado

Leonardo
Texto digitado
agrupar
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Variáveis
Mantém um dado para uso posterior

Valor pode mudar durante o tempo
O valor deve ser ATRIBUÍDO à variável

usa o igual (=)
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a = 20

Atribuição

Leonardo
Texto digitado
Cada variável é formada por nome (identificador) e um valor.

Leonardo
Riscado

Leonardo
Texto digitado
valor

Leonardo
Texto digitado
fazendo uma nova atribuição à variável
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Variáveis
Textos (strings) podem ser atribuídos a variáveis
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Mostra o conteúdo da 
variável nome
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Atribuição
Resultado de expressão

Uso de variáveis em expressão
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Atribuição
Uso da própria variável na expressão
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Primeiro 
faz direita do ‘=’, o 

resultado é 
atribuído a ‘x’ 

Leonardo
Nota
Um novo valor é atribuído à variável x. O valor anterior da variável é usado para calcular o novo valor da variável. x+5 ==> 10 + 5x = 15
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Mostrando valores
No IRB ao digitar o nome de uma variável o conteúdo da 
mesma é mostrado
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Leonardo
Riscado

Leonardo
Texto digitado
valor
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Dúvidas?
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