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1. Conhecimento de programação -> oportunidade de emprego

2. Aperfeiçoamento da sua propria área através de automação, 
machine learning etc

3. Porque é super legal…

4. E por que não construir a sua própria startup? 

(Movile, Quinto andar)

>>Para que isso serve?

2

Meu colegas e
amigos:

etc

… construir video-games
… simular sistemas

… prever comportamentos
… construir dispositivos inteligentes (IoT)

Outras 
empresas em 
Campinas:

etc



>>Resumo do curso

3

Aula 1: Introdução 

Aulas 2-3: Variáveis, objetos, atribuição

Aulas 4-5: Operadores lógicos, condicionais

Aulas 6-9: Loops

Aula 10: Listas

Aula 11-12: Strings

Aulas 13-16: Revisão para prova e prova 1

Aula 17: Tuplas e dicionários

Aulas 18-19: Funções

Aula 20: Matrizes

Aula 21: Expressões regulares

Aulas 22-23: Ordenação e busca

Aulas 24-25: Arquivos

Aulas 26 e 27: Recursão e algoritmos recursivos de ordenação

Aulas 28-30: Revisão para prova e prova 2



>>Quiz
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Qual é o seu curso?



>>Regras da disciplina

5

Caso frequência <75%: Reprovado por frequência

Caso 𝑴𝒑𝒓𝒐𝒗𝒂𝒔 < 𝟐, 𝟓 ou 𝑴𝒍𝒂𝒃 < 𝟐, 𝟓: Reprovado por nota

Caso frequência≥75% e 𝑴𝒑𝒓𝒐𝒗𝒂𝒔 ≥ 𝟓 e 𝑴𝒍𝒂𝒃 ≥ 𝟓

Aprovado com
𝑴𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = max 𝟓; 𝟎, 𝟔 ∙ 𝑴𝒑𝒓𝒐𝒗𝒂𝒔 +𝟎, 𝟑 ∙ 𝑴𝒍𝒂𝒃 + 𝟎, 𝟏 ∙ 𝑴𝒂𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔

Caso contrário

EXAME
𝑴𝒑𝒓𝒆𝒍𝒊𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓 = min 𝟒, 𝟗; 𝟎, 𝟔 ∙ 𝑴𝒑𝒓𝒐𝒗𝒂𝒔 +𝟎, 𝟑 ∙ 𝑴𝒍𝒂𝒃 + 𝟎, 𝟏 ∙ 𝑴𝒂𝒕𝒊𝒗𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔

𝑴𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 = 𝑴𝒑𝒓𝒆𝒍𝒊𝒎𝒊𝒏𝒂𝒓 +𝑴𝒆𝒙𝒂𝒎𝒆 /𝟐

Aprovado se 𝑴𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 ≥ 𝟓

Reprovado por nota se 𝑴𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍 < 𝟓



>>Regras da disciplina
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As tarefas de laboratório serão submetidas pelo sistema SuSy:

https://susy.ic.unicamp.br:9999/mc102

As atividades complementares serão submetidas pelo Sistema Moodle:

http://www.ggte.unicamp.br/ea

Estes sistemas contam com ferramenta de detecção de plágio.

Os alunos que plagiarem, fizerem a tarefa “em conjunto”, ou qualquer outra
tentativa de fraude, receberão zero na disciplina. 

É considerada tentativa de fraude a submissão de tarefa que passa por 
todos os testes abertos mas nenhum dos testes fechados do SuSy

Esta é uma disciplina coordenada. Não serei eu a corrigir os exercícios e 
atividades. Não serei eu a elaborar as questões de prova.

Pedidos de correção de prova levarão à uma re-análise da prova como um 
todo, e as notas podem ser reduzidas. 

https://susy.ic.unicamp.br:9999/mc102
http://www.ggte.unicamp.br/eam/course/view.php?id=13417


>>Uma breve história da 
computação
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Ada Lovelace

c.1840
1º algoritmo 

computacional

Alan Turing

c.1940-50
Desenvolvimento da 

teoria da computação

Grace Hopper

c.1950
Linguagem de programação 
independente da máquina 

utilizada
Margaret Hamilton

c.1960
Programação do 

software da Apollo 11

Richard Stallman

c.1980
GNU – Free software

Muito além de Jobs&Gates...

Klára Dan
von Neumann

c.1940-60
Programação para 

previsão do tempo e
Projeto Manhattan

Tim Berners-Lee

c.1990
HTTP, WWW, W3C

Open data

Larry Page & Sergey Brin

1998-onwards
Google

Alphabet



>>O PC: Componentes básicos
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Placa-mãe

CPU

Memória

Disco rígido Periféricos



>>Unidade de informação
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‘0’ ou ‘1’

• Magnetização (para cima ou para baixo) de um pequeno domínio do material do 
disco rígido

• Estados de alta/baixa tensão elétrica em uma entrada de transistor no CPU

• Estados de alta/baixa tensão salvos em uma partição da memória enquanto o 
computador estiver ligado

Bit:



>>Unidade de informação
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Byte (ISO 2382-1/1993):

256 combinações!

Suficiente para todas as 
letras, números, 
caracteres especiais, 
teclas modificadoras e 
comandos especiais 
para a máquina: ASCII

SI:
Kilobyte: KB=103B=1000B
Megabyte: MB=106B=1000KB
Gigabyte: GB=109B=1000MB
Terabyte: TB=1012B=1000GB
Petabyte: PB=1015B=1000TB
Exabyte: EB=1018B=1000PB
Zettabyte: ZB=1018B=1000EB
Yottabyte: YB=1021B=1000ZB



Usuário

Aplicativo

Sistema 
Operacional

Hardware

>>Sistemas operacionais
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PC

Windows MacOS Linux

Smartphones

Android iOS Others

Supercomputadores

Linux Outros Unix

Servidores Web

Linux Outros Unix Windows



>>Sistemas operacionais
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1951

LEO

1964-66

DOS/360

1969

Unics
(Unix)

1976

Cray

1978

Apple DOS

1981

MS-DOS

1983

- Apple Lisa
- GNU

1984

MacOS

1985

Windows 1.0

1987

RISC

Interface gráfica

1991

Windows 3.0

1992

-Linux
-MacOS7
-Solaris

1995

Windows95

1996

-Debian1.1
-Windows CE

1997

MacOS 8

1998

Windows98

2000

-MacOSX
-Windows2000
-SUSE Linux 7

2001

-Windows XP
-MacOSX Puma

2003

-Linux Fedora
-MacOSX Panther

2004

Ubuntu4.10

2006

-Windows Vista
-Ubuntu6
-Fedora6
-SUSE10
-Windows Mobile 5

2007

-iOS
-MacOS Leopard
-Ubuntu7
-Fedora8

2009

-Android
-Windows7
-Ubuntu9
-Fedora12
- MacOSX Snow Leopard
-ChromiumOS

2010

Windows 
phone

2011

ChromeOS

2015

-Windows10
-iOS9/watchOS/tvOS

2018

-Ubuntu18
-MacOS Mojave
-iOS12
-Android9
-Fedora29

2019-20

-Debian10
-Ubuntu20
-MacOS Catalina
-iOS13
-Android10

Smartphones

Internet



>>Linguagens de marcação
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>>Quiz
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Você já sabe programar em alguma 
linguagem de marcação?



>>Linguagens de programação
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Assembly

C / Fortran

C++

Java, C#

Kotlin/Swift

Python, Ruby

Matlab, Octave, R, Maple 

Wolfram Mathematica + funcio-
nalidades

- funcio-
nalidades

códigos 
+ curtos

códigos 
+ longos

+ lento

+ rápido



>>Quiz
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Você já sabe programar em alguma 
linguagem de programação?



>>O que é um algoritmo?
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• Série de regras (instruções) que definem uma sequência de operações
• Em geral, formalizações requerem que um programa eventualmente 

finalize em tempo finito para ser considerado um algoritmo

Receita de Bolo de Chocolate Simples 
Ingredientes:
1 xícara de chá de leite
1 xícara de chá de óleo de soja
2 unidades de ovo
2 xícaras de chá de farinha de trigo
1 xícara de chá de achocolatado em pó
1 xícara de chá de açúcar
1 colheres de sopa de fermento químico em pó

Preparo:
• Coloque os líquidos no liqüidificador 
• Bata até misturar bem
• Coloque os outros ingredientes, sendo o fermento o último 
• Prepare uma forma untada e enfarinhada
• Leve para assar em forno médio

Preâmbulo:
Declaração de 
variáveis e funções, 
importar 
bibliotecas 

Instruções 
definindo as 
operações para 
fazer o bolo

O processo de fabricação do 
bolo finaliza em tempo finito, 
e com um resultado perfeito 
para o café da tarde 



>>O que é um algoritmo?
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>>Sobre o Python
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Criado por Guido van 
Rossum em 1991

Objetivos: 
• Linguagem simples e intuitiva tão 

poderosa quanto alternativas;
• Código aberto, de forma que 

qualquer um pode contribuir para 
seu desenvolvimento;

• Código que pode ser facilmente 
entendível a partir do inglês simples;

• Adequado para tarefas cotidianas, 
permitindo desenvolver códigos 
rapidamente.

3ª maior linguagem no GitHub, e 
continua aumentando

(1ª e 2ª são Java e JavaScript)

Versão 2.7
e 

Versão 3.7

Comunidade ampla 
e ativa, com muitas 

ferramentas 
disponíveis



>>Instalando o Python no seu
PC
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Recomendação: instale o pacote Anaconda
https://www.anaconda.com/distribution/#download-section

• Mac/Linux vem com Python pré-instalado (veja se está só na versão 2.7, antiga, ou
se a versão 3, que usaremos neste curso, está instalada). 

• Windows não vem com Python instalado.

• Se necessário, instale a versão desejada em https://www.python.org/downloads/

Tal pacote já instala todas estas bibliotecas para análise de dados, 
processamentos diversos, documentação, geração de gráficos, etc:

https://www.anaconda.com/distribution/#download-section
https://www.python.org/downloads/


>>Ambiente de 
desenvolvimento (IDE)

21

IDLE 
(IDE leve e de propósito geral) 



>>Ambiente de 
desenvolvimento (IDE)
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Spyder
(IDE para ciência de dados)



>>Ambiente de 
desenvolvimento (IDE)
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Jupyter
(Desenvolvimento de “cadernos” mesclando código, resultados
gráficos, texto e equações. Roda em browser.)



>>Ambiente de 
desenvolvimento (IDE)
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https://jupyter.org/try

https://jupyter.org/try


>>Desafio para curiosos
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Fazer programação Python 
para controlar LEDs com Raspberry Pi



>>Desafio para curiosos
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Construir um jogo em Scratch:
https://scratch.mit.edu/

https://scratch.mit.edu/


>>Grupos
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>>MOOCs
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>>MOOCs
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>>MOOCs
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>>MOOCs
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That´s all folks!

arthur_valencio@physics.org

http://www.arthurvalencio.com

http://www.ic.unicamp.br/~mc102

Instituto de
Computação


