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>>Revisão da video-aula
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comando0

while <condição>:

comando1

comando2

comando3

Acontece 1x

Acontece 1x 

Acontece repedidamente 
enquanto
condição = True



>>Revisão da video-aula
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comando0

while <condição1>:

comando1

comando2

if <condição2>:

comando2a

break

elif <condição3>:

comando2b

continue

comando2c

comando3

Acontece 1x

Acontece 1x 

Acontece repedidamente 
enquanto
<condição1> = True

Só acontece se <condição2> e
<condição3> forem False

Se <condição3>=True faz comando2b e 
pula para próxima iteração do while

Se <condição2>=True faz comando2a e 
quebra o loop, pulando para o 
comando 3



>>Exemplo: 
tarefas repetitivas
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import time

x=int(input(“Fazer contagem regressiva de quantos segundos? ”)

i=x

while i>0:

print(i, flush=True)

time.sleep(1)

i-=1 #equivalente a fazer i=i-1

print(“pronto!”)



>>Exemplo:
exigir input correto
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resposta_certa=False

while resposta_certa==False:

x=float(input(“Qual a velocidade de uma andorinha”))

if (x<90) and (x>70):

print(“Parabéns, pode seguir”)

break

else:

print(“Errado!”)

i-=1 #equivalente a fazer i=i-1

print(“pronto!”)



>>Exemplo:
loop infinito – jogo de dados
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from numpy import random

pts_maquina=0
pts_jogador=0

while True:
face=random.randint(1,6) #gera número inteiro aleatório entre 1 e 6
x=int(input(“Adivinhe a face do dado: ”))
if x>6 or x<1:

print(“Impossível! Um dado tem 6 faces!”)
continue

elif x==face:
print(“Parabéns, você acertou!”)
pts_jogador+=1

else:
print(“Má sorte! Ponto para a máquina”)
pts_jogador+=1

print(“Pontuação: máquina:”, pts_maquina, “, jogador:”, pts_jogador) 

Perigo!
Na maior parte dos
programas, queremos que
o loop eventualmente
termine, mas acabamos
sem querer numa situação 
de loop infinito que 
precisamos consertar.
Para parar a execução no 

terminal, tecle ctrl+c

(Usado em jogos, robótica, etc)



>>Exemplo:
O jogo de Monty Hall
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from numpy import random

while True:

porta_correta=random.randint(1,3) #gera número inteiro aleatório
x=int(input(“Digite a porta aonde você acha que está o prêmio (1,2,3): ”))

while True
mostra_porta=random.randint(1,3)

if (mostra_porta==x1) or (mostra_porta==porta_correta)
break

print(“Uma porta aonde o prêmio não está é: ”, mostra_porta)
mudar=input(“Deseja mudar de opção? (y/n) ”)

if (mudar==‘y’) or (mudar==‘Y’)
i=1

while (i==mostra_porta) or (i==x)
i+=1

x=i
if x==porta_correta

print(“Parabéns! Você escolheu a porta”, x, “aonde estava o prêmio!)
else

print(“Que pena, porta incorreta!)
tentar=input(“Jogar novamente? (y/n))

if (tentar==‘n’) or (tentar==‘N’)
break

No jogo de Monty Hall, um 
problema clássico da 
estatística, existem 3 portas, e 
um prêmio está atrás de uma

Após você escolher, o
apresentador mostra 
aleatoriamente uma outra 
porta aonde não está o 
prêmio e lhe pergunta se você 
deseja mudar a sua escolha

Veja se consegue 
compreender o código 
sozinho(a)

Loop não é executado se 1 for 

diferente de x e mostra_porta



>>Desafio
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Agora que você conhece o problema de Monty Hall tente fazer 
um simulador.

• O usuário define o número de partidas

• Um jogador virtual x1 nunca troca de porta

• Um jogador virtual x2 sempre troca de porta

• Termine a execução com a probabilidade de acerto de x1 e x2



>>Curiosidade: Raspberry Pi
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Modelo Raspberry Pi 4:

Funciona como HD, e, 
geralmente se instala o sistema 
operacional Raspbian, uma 
distribuição leve do Linux

Tamanho de um cartão de crédito

São utilizados para receber informação 
de sensores e enviar informação para 
dispositivos eletrônicos 

R$200-R$500, dependendo do 
modelo e especificações



>>Raspberry Pi: GPIO
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Os pinos GPIO 
podem receber ou 
fornecer informações 
digitais alternando 
entre estados “ON” 
de 3V e “OFF” de 0V



>>Raspberry Pi: Exemplo
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• Se apertar o botão, o canal 23 será conectado ao terra
• Faremos o Raspberry receber essa informação e piscar o LED  



>>Raspberry Pi: Exemplo

12

import RPi.GPIO as GPIO
import time

GPIO.setmode(GPIO.BCM) #modo padrão de funcionamento dos canais GPIO

GPIO.setup(23, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) #botão é input
GPIO.setup(24, GPIO.OUT)  #led é output
try:

while True:
botao = GPIO.input(23) #lê botão
if botao_state == False:

print(“Botão pressionado”)
i=0
while i<5

GPIO.output(24, True)
time.sleep(0.1)

` GPIO.output(24, False)
time.sleep(0.1)

else:
GPIO.output(24, False)

except: #caso algo acima (dentro do try) tenha dado erro,
GPIO.cleanup() #dê reset na tensão dos canais GPIO

Instalar antes a biblioteca RPi.GPIO:

Abra o Terminal

Digite:
pip3 install RPi.GPIO Pisca o led 5 vezes com 

duração de 0,1 segundo nos 
estados ligado/desligado



That´s all folks!
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