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>>Comando for
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comando1

for <item> in <lista> :

comando2

comando3



>>Comando for
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comando1

for <item> in <lista> :

comando2

comando3

Acontece 1 vez

Acontece 1 vez

Acontece n vezes

Digamos que a lista tenha n elementos
A cada iteração, item assume o 
valor do próximo elemento da lista



>>Função range
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A função range é utilizada para construir listas expressando 
sequências lineares. Pode ser chamada de 3 formas:

• range(<n_elementos>)

• range(<inicio>,<fim>)

• range(<inicio>,<fim>,<passo>)

Faz sequência de 0 até n_elementos-1

Faz sequência de início até fim-1

Faz sequência de início até fim-1
com valores pulando de passo em 
passo



>>Exemplo: for com range
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linhas=int(input('linhas: '))

colunas=int(input('colunas: '))

for i in range(1,linhas+1) :

for j in range(1,colunas+1) :

print(j+(i-1)*colunas,end= '\t')

print()



>>Listas: fatiamento
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lista=[1,2,3,4,5,6,7]

lista[2:5]

lista[5:]

lista[:3]

“slicing”

Lista[inicio:fim]

Não-inclusivo, ou seja para a 
execução antes de pegar este 
elemento

Pega os índices 2,3 e 4 da lista, ou 
seja, retorna [3,4,5]

Pega os elementos desde o índice 5 até o 
final da lista, ou seja, retorna [5,6,7]

Pega os elementos desde o início até o 
índice 2 da lista, ou seja, retorna [1,2,3]



>>Listas: referenciamento
vs clonagem
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Quando fazemos:

Lista1=[1,2,3,4,5]

Lista2=Lista1

Lista2[3]=7

Cuidado! Quando trabalhamos com 
listas, ao usar = estamos só 
referenciando a Lista2 para o mesmo 
objeto de Lista1

Estamos alterando a Lista1 também! 
(Provavelmente não queremos)



>>Listas: referenciamento
vs clonagem
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Solução: clonar os elementos:

Lista2=[]

for item in Lista1:

Lista2.append(item)
Literalmente estou copiando os 
valores, elemento a elemento, 
da Lista1 para a Lista2

Atalho:

Lista2=Lista1[:]



>>Listas: pertinencia
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Comando in que vimos como parte da chamada do 
for pode ser usado em outros contextos:

item in lista
Retorna True ou False
a respeito se item é ou não 
um dos elementos de lista

Ex: 

Lista=[1,2,3,4,5]
x=int(input('digite valor: '))

if x in Lista:
print(x, 'pertence à lista')

else:
print(x, 'não pertence à lista')



>>Listas: concatenação
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Quando trabalhando com listas, o símbolo de + faz a 
concatenação:

Lista1=[2,3,4]

Lista2=[5,6,7]

Lista3=Lista1+Lista2

Então Lista3=[2,3,4,5,6,7]



>>Listas: repetição
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Quando trabalhando com listas, o símbolo de * faz a repetição:

Lista=[2,3,4,5,6]

Lista2=Lista*2

Então Lista2=[2,3,4,5,6,2,3,4,5,6]



>>Listas: remoção de 
elementos
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Assim como você pode utilizar o comando 
lista.pop(<indice>), como vimos anteriormente, 
também podemos usar a função del

del lista[início:fim]

Não inclusivo

Portanto deleta os elementos de índice início até fim-1



That´s all folks!
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