23.15 Programação Imperativa
Disciplina - Programação Imperativa
Código Nível - 1

Tipo - Nuclear
Ano - 1º

Semestre - 2º

Créditos - 6 = 150 horas (64 de contacto + 86 de estudo).

1. Introdução
Programar um computador consiste em elaborar um conjunto finito de instruções,
reconhecidas pela máquina, de forma que o computador execute estas instruções. Estas
instruções possuem regras e uma sintaxe própria, como uma linguagem tipo português ou
inglês, sendo chamadas de linguagem de computador.

Antes de utilizar uma linguagem de computador, é necessário organizar as acções a serem
tomadas pela máquina de forma organizada e lógica, sem preocupação em regras rígidas
da sintaxe de uma linguagem. Para isto utiliza-se uma forma de escrever tais acções,
conhecida como algoritmo ou pseudo-código. Esta disciplina pretende iniciar os
estudantes na lógica de programação dos computadores usando para o efeito linguagens
de alto nível como o Pascal.

2. Competências

Aplica fluxogramas e pseudocódigos para a descrição de um algorítmo que leve a solução de um
determinado problema;
Desenvolve programas simples em Pascal, com recorrência ao procedimento para a gestão da
complexidade.

3. Objectivos gerais

No final da disciplina, o estudante deverá:
Saber aplicar os fluxogramas e pseudocódigos para a descrição de um algorítmo que leve
a solução de um determinado problema;
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Fazer programas simples em Pascal ou C, com recorrência ao procedimento para a gestão
da complexidade.

4. Plano Temático
No

Horas de

Tema

contacto

Estudo

Introdução ao paradigma imperativo;

10

10

Representação de dados; Estruturas de controlo;

10

15

10

15

Pesquisa e ordenação: conceitos e algoritmos;

10

10

Tipos de dados abstractos: pilhas e filas de espera;

10

16

Estruturas de dados não lineares: árvores; árvores binárias de
pesquisa. (suporte: linguagem C).

14

20

64

86

Manuseamento de ficheiros; gestão dinâmica de memória;
estruturas de dados lineares;

Subtotal
Total

150

5. Estratégia e Metodologia

Esta disciplina terá um carácter teórico e prático. A componente teórica será repartida
entre exposições do professor e exposições dos estudantes, preparadas sob orientação do
professor. As aulas práticas consistirão na resolução de exercícios usando ferramentas de
programação (Pascal ou Delphi).

6. Meios
Linguagem: Basic, C, Pascal, Delphi
Laboratório de Informática

7. Avaliação
2 Projectos em equipe (de até 4 pessoas) a serem realizados durante o decorrer da
disciplina;
Prova explorando aspectos conceituais e de implementação das construções
Os projectos valem 50% e a prova 50% da média final
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Lingua de Ensino
Português

Docentes
A cadeira será leccionada pelos docentes da ESTEC – Departamento de
Informática
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