
Módulo:
PYTHON

Felipe Oliveira







Tudo Blzinha?



https://pip.pypa.io/en/stable/installing/



Ctrl + S









Variáveis





Palavras reservadas!



Operadores 
Aritméticos



Operação Operador

adição +

subtração -

multiplicação *

divisão /

Operadores básicos



Operação Operador

exponenciação **

parte inteira //

módulo %

outros Operadores





Operadores 
Relacionais



Descrição Operador

Maior que >

Menor que <

Igual a ==

Maior ou igual a >=

Menor ou igual a <=

Operadores



<membro a esquerda> OPERADOR <membro a direita>

lógica geral





Operadores 
condicionais



If (CONDIÇÃO):

Faça isso

Elif (ALGUMA OUTRA CONDIÇÃO):

ENTÃO FAÇA ISSO

ELSE:

FAÇA ASSIM ENTÃO

Operadores básicos





prática! (20 minutos)

Faça um programa 
para verificar se um 
aluno vai ser 
aprovado ou não na 
disciplina de 
introdução a 
programação

dica:
não tem recuperação!
ou o aluno passa com 
nota maior que 7 ou é 
reprovado com a nota 
menor que 7



Operadores 
lógicos



Os dois conectivos lógicos são: 

Conectivo de conjunção: E (and) 

Conectivo de disjunção: OU (or)

conectivos lógicos



Tabela verdade

False False False

False True False

True False False

True True True

False False False

False True True

True False True

True True True

and

or







função de 
entrada de 
dados (input)



Entrada de dados

Para um programa em Python 
receber dados de entrada 
fornecidos pelo usuário 
precisamos utilizar a função

raw_input() ou input()

Fornecendo por parÂmetro os 
dados que desejamos trabalhar!





prática! (20 minutos)

Faça um programa 
para verificar se um 
aluno vai ser 
aprovado ou não na 
disciplina de 
introdução a 
programação

Agora solicite do 
usuário as notas do 
aluno



funções



Definindo funções

Para Definir uma função em 
python utilizamos a palavra 
reservada def

def Nome_Funcao (paramêtro):

operação_interna

return valor_pós_operação





prática imc! (20 minutos)

faça um programa que 
receba peso, altura e 
sexo do usuário e 
calcule com uma 
função o imc e 
apresente para o 
usuário como ele está 
em relação ao seu 
índice de massa 
corporal



Condição (saída) Mulher Homem

abaixo do peso < 19,1 < 20,7

no peso normal 19,1 | 25,8 20,7 | 26,4

marginalmente acima 
do peso

25,8 | 27,3 26,4 | 27,8

acima do peso ideal 27,3 | 32,3 27,8 | 31,1

obeso > 32,3 > 31,1

prática imc! (20 minutos)



estrutura de 
dados



Estrutura de dados

● lista
● fila
● pilha
● dicionário (maps)



Listas

Uma Lista é uma estrutura de dados 
linear. 

Uma lista ligada, também chamada de 
encadeada, é linear e dinâmica, é 
composta por nós que apontam para o 
próximo elemento da lista, o último 
elemento apontará para nulo. 

Para compor uma lista encadeada, 
basta guardar seu primeiro elemento.





Fila

As filas são estruturas 
baseadas no princípio FIFO 
(first in, first out), em que os 
elementos que foram 
inseridos no início são os 
primeiros a serem removidos.





pilha

A pilha é uma estrutura de 
dados baseada no princípio 
LIFO (LAST in, FIRST out), na qual 
os dados que foram inseridos 
primeiros na pilha serão os 
últimos a serem removidos. 





Dicionário (maps)

Dicionário é um tipo diferente 
de coleção. 

Um mapa é uma coleção 
associativa desordenada. 

A associação, ou mapeamento, 
é feita a partir de uma chave, 
que pode ser qualquer tipo 
imutável, para um valor, que 
pode ser qualquer objeto de 
dados do Python





estruturas 
de laços



For

Com esse tipo de laço 
podemos percorrer uma lista 
com um determinado tamanho 
ou podemos definir quantas 
iterações iremos precisar para 
realizar algum tipo 
funcionalidade.





prática imc! (20 minutos)

faça um programa que 
receba 5 números do 
usuário e mostre 
depois quais desses 
números são ímpares 
e quais são pares.

dica: utiliza laço, lista 
e operação aritmética 



while

com esse tipo de laço 
podemos ficar em loop até 
que uma determinada 
condição seja satisfeita, 
podemos utilizar o comando 
‘break’ caso desejamos sair do 
laço em um determinado 
momento.





prática imc! (20 minutos)

faça um programa que 
fique recebendo 
entradas do usuário 
em formato de texto 
até o momento que o 
usuário envie para o 
programa o comando 
‘parar’ caso contrário 
o programa 
permanece em 
execução



FIM!
PRÓXIMO MÓDULO: 
FIREBASE


