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>>Revisão da video-aula

2

comando1

while <condição 1>:

while <condição 2>:

comando 2

comando3

comando 4



>>Revisão da video-aula

3

comando1

while <condição 1>:

while <condição 2>:

comando 2

comando3

comando 4

Digamos que 
aconteça m vezes

Digamos que 
aconteça n vezes



>>Revisão da video-aula
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comando1

while <condição 1>:

while <condição 2>:

comando 2

comando3

comando 4

Acontece m*n vezes

Acontece m vezes

Acontece 1 vez

Acontece 1 vez



>>Revisão da video-aula
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x=int(input(“Diga um número: ”))

while x>=0:

fatorial=1

while x>1:

fatorial=fatorial*x

x=x-1

print(“O valor do fatorial é: ”, fatorial) 

x=int(input(“Diga um número: ”))

print(“Fim do programa”)

Calculo
do
fatorial 
visto na 
aula 
anterior 

Uso de while para repetir 
pedido de input do 
usuário, como visto há 
duas aulas atrás



>>Exemplo:
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import random

while True:

n_tot=int(input(“Diga o No de pontos da simulação: ”))

i=1

n_circ=0

while i<=n_tot:

x=random.random()

y=random.random()

dist=(x**2+y**2)**0.5

if dist<=1:

n_circ=n_circ+1

i=i+1

pi=4*n_circ/n_tot

print(“O valor aproximado de pi é”, pi)

de_novo=input(“Repetir simulação? (y/n) ”)

if de_novo==“n” or de_novo==“N”:

break

Cálculo do π usando
Método de Monte Carlo 

0

1

1

1. Vá preenchendo o quadrado com 
pontos uniformemente distribuidos

2. Valores com distância <=1 da origem 
conte como “dentro do circulo 
unitário”

3. 𝜋 = 4
𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜

𝑛𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑛𝑡𝑜𝑠



>>Revisão da video-aula:
listas
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minha_lista=[elemento1, elemento2, elemento3, elemento4]

Cada elemento pode ser de um tipo diferente!
(int,float,string etc)



>>Revisão da video-aula:
listas
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minha_lista=[elemento1, elemento2, elemento3, elemento4]

print(minha_lista[0])

print(minha_lista[1])

print(minha_lista[2])

print(minha_lista[3])

print(minha_lista[4])

print(minha_lista[-1])

print(minha_lista[-2])

print(minha_lista[-3])

print(minha_lista[-4])

Acessando elementos
imprime elemento1

imprime elemento2

imprime elemento3

imprime elemento4

ERRO

Ordem 
direta

Ordem 
inversa

imprime elemento4

imprime elemento3

imprime elemento2

imprime elemento1



>>Revisão da video-aula:
listas
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minha_lista=[]

minha_lista.append(elemento1)

minha_lista.append(elemento2)

minha_lista.append(elemento3)

print(minha_lista)

minha_lista.pop(1)

print minha_lista

Adicionando ou
removendo elementos

Cria uma lista vazia

Adiciona elemento1

Adiciona elemento2

Adiciona elemento3

Imprime a lista, isto é, mostra elemento1, 
elemento2 e elemento3 no terminal

Remove item no índice [1], ou seja, elemento2

Agora, ao imprimir a lista, mostra só elemento1 
e elemento3



>>Listas bi-dimensionais
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minha_lista=[ [1, 2, 3], [4, 5, 6] , [7, 8, 9], [10 ,11 ,12] ]

minha_lista[2][1]

(Matrizes)

𝑚𝑖𝑛ℎ𝑎 𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 =

1 2 3
4 5 6
7
10

8
11

9
12

1ª linha 2ª linha 3ª linha 4ª linha

3ª linha 2ª coluna

colunas

Portanto retorna 
o valor 8

Note que cada “coluna” também pode ser uma lista, podendo assim criar 
listas com 3,4,5,..., n dimensões (tensores)



>>Construindo matriz
identidade
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import numpy

x=int(input(“Diga o tamanho da matriz: ”))

i=0

j=0

matriz=numpy.empty((x,x))

while i<x:

while j<x:

if i==j:

matriz[i][j]=1

else:

matriz[i][j]=0

print( matriz[i][j] , end=“\t” )

j=j+1

print()

j=0

i=i+1

Por ex:

𝐼3 =
1 0 0
0 1 0
0 0 1

linhas

colunas

Inicializa uma matrix vazia 
com x linhas e x colunas

Pacote com várias 
funções de interesse para 
cálculos númericos



>>Desafio

Construa um programa que faça a 
multiplicação entre duas matrizes



That´s all folks!
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