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>>Revisão da video-aula
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comando0

if <condição>:

comando1

comando2

else:

comando3

comando4

comando5

Acontece sempre

Acontece sempre

Acontecem só se 
condição = True

Acontecem só se 
condição = False

opcional



>> O comando elif O comando elif é uma abreviação de “else if” e pode nos salvar 
muito espaço e deixar o código mais limpo:

if <condição1>: 
comando1

else:
if <condição2>:

comando2
else:

if <condição3>:
comando3

else:
comando4

if <condição1>:
comando1

elif <condição2>:
comando2

elif <condição3>:
comando3

else:
comando4

É 
equivalente

Observe que podemos ter quantos elif quisermos, 
mas apenas pode começar com 1 if e finalizar com 1 else.



>>Diagrama equivalente
de circuito

Em um circuito, seria como se o if-elif-else correspondesse a um 
interruptor (switch)

Switch simples = if
Switch duplo = if-else

if

else

Multi-switch = if-elif-else
if

else

elifs



>>Importando bibliotecas
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Na video-aula vimos como importar a biblioteca math

Bibliotecas são pacotes externos que contém funções extras que 
podemos utilizar. No caso, no vídeo utilizamos a função sqrt
dentro do pacote math.

Para fazer isso no seu código, comece o programa importando as 
bibliotecas que você irá utilizar. Por exemplo, na primeira linha 
comece com:

import math

Para usar as funções, chame-as lembrando das bibliotecas aonde 
estão:

x=math.sqrt(27)



>>Importando bibliotecas
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Você pode também dar um apelido para a bibioteca:

import math as m

Para usar as funções, chame-as lembrando dos apelidos:

x=m.sqrt(27)



>>Desafio
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1 - Você pode também resolver o exercício da resolução do 
problema de Bháskara usando elif e sem importar bibliotecas 
adicionais. Como você faria?



>>Spoiler
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Na próxima aula pensaremos como você podemos resolver a raíz 
de qualquer polinômio (de qualquer grau)!



That´s all folks!
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