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 Variáveis correspondem a nomes para Variáveis correspondem a nomes para Variáveis correspondem a nomes para Variáveis correspondem a nomes para 
endereços de memória que são gerenciados endereços de memória que são gerenciados endereços de memória que são gerenciados endereços de memória que são gerenciados 
pelo pelo pelo pelo ScilabScilabScilabScilab....

 Os endereços indicam a localização do local Os endereços indicam a localização do local Os endereços indicam a localização do local Os endereços indicam a localização do local 
de armazenamento das informações na de armazenamento das informações na de armazenamento das informações na de armazenamento das informações na 
memória.memória.memória.memória.

 O programador não precisa ter qualquer ideia O programador não precisa ter qualquer ideia O programador não precisa ter qualquer ideia O programador não precisa ter qualquer ideia 
de como tal gerência é realizada.de como tal gerência é realizada.de como tal gerência é realizada.de como tal gerência é realizada.
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 Para dar nomes a variáveis, algumas regras deve ser Para dar nomes a variáveis, algumas regras deve ser Para dar nomes a variáveis, algumas regras deve ser Para dar nomes a variáveis, algumas regras deve ser 
seguidas:seguidas:seguidas:seguidas:

 Não podem conter acentos e nem espaços em branco;

 Não podem iniciar com números;

 Além das letras e caracteres alpha numéricos, pode conter 

os seguintes caracteres:  #     $     _     ?     ! (Nesta linguagem)

 É recomendado que variáveis tenham nomes É recomendado que variáveis tenham nomes É recomendado que variáveis tenham nomes É recomendado que variáveis tenham nomes 
significativos.significativos.significativos.significativos.

 ScilabScilabScilabScilab é sensível a maiúsculas e minúsculas, ou seja: é sensível a maiúsculas e minúsculas, ou seja: é sensível a maiúsculas e minúsculas, ou seja: é sensível a maiúsculas e minúsculas, ou seja: 
Nome Nome Nome Nome ≠ nome  ≠ nome  ≠ nome  ≠ nome  ≠ NOMENOMENOMENOME
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 A escolha de nomes significativos para as variáveis A escolha de nomes significativos para as variáveis A escolha de nomes significativos para as variáveis A escolha de nomes significativos para as variáveis 
ajuda ao programador entender o que o programa faz ajuda ao programador entender o que o programa faz ajuda ao programador entender o que o programa faz ajuda ao programador entender o que o programa faz 
e a prevenir erros.e a prevenir erros.e a prevenir erros.e a prevenir erros.

 Nomes válidos:Nomes válidos:Nomes válidos:Nomes válidos:
a

total_de_alunos

#funcionarios

%valor

 Nomes inválidosNomes inválidosNomes inválidosNomes inválidos
1Aluno1Aluno1Aluno1Aluno (o primeiro caractere é um algarismo)(o primeiro caractere é um algarismo)(o primeiro caractere é um algarismo)(o primeiro caractere é um algarismo)
total de alunos total de alunos total de alunos total de alunos (tem espaços)(tem espaços)(tem espaços)(tem espaços)
JoséJoséJoséJosé (é acentuado)(é acentuado)(é acentuado)(é acentuado)
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 Uma instrução de atribuição armazena um valor na Uma instrução de atribuição armazena um valor na Uma instrução de atribuição armazena um valor na Uma instrução de atribuição armazena um valor na 
memória. memória. memória. memória. Sua forma é: Sua forma é: Sua forma é: Sua forma é: 

<variável> = <expressão>

X = 2*12 + 6;

 <variável>: se não existia, passa a existir na >: se não existia, passa a existir na >: se não existia, passa a existir na >: se não existia, passa a existir na 
memória; se existia, o antigo valor será substituído memória; se existia, o antigo valor será substituído memória; se existia, o antigo valor será substituído memória; se existia, o antigo valor será substituído 
pelo valor corrente definido pela expressão.pelo valor corrente definido pela expressão.pelo valor corrente definido pela expressão.pelo valor corrente definido pela expressão.

 na execução da instrução, a <expressão> é calculada na execução da instrução, a <expressão> é calculada na execução da instrução, a <expressão> é calculada na execução da instrução, a <expressão> é calculada 
e o resultado é atribuído à e o resultado é atribuído à e o resultado é atribuído à e o resultado é atribuído à <variável>. Ou sejaOu sejaOu sejaOu seja, a , a , a , a 
variável recebe o valor resultante da expressão.variável recebe o valor resultante da expressão.variável recebe o valor resultante da expressão.variável recebe o valor resultante da expressão.

Este é o comando de 

atribuição. Ler x 

“recebe”  ...
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Uma expressão é:Uma expressão é:Uma expressão é:Uma expressão é:

� um valor numérico: 2  ou 2.7698 ou 0.00023um valor numérico: 2  ou 2.7698 ou 0.00023um valor numérico: 2  ou 2.7698 ou 0.00023um valor numérico: 2  ou 2.7698 ou 0.00023

� uma função elementar do uma função elementar do uma função elementar do uma função elementar do ScilabScilabScilabScilab: : : : sinsinsinsin, , , , coscoscoscos, etc., etc., etc., etc.

� variáveis previamente definidas.variáveis previamente definidas.variáveis previamente definidas.variáveis previamente definidas.

� uma expressão entre parênteses.uma expressão entre parênteses.uma expressão entre parênteses.uma expressão entre parênteses.

� uma expressão aritmética: composição de duas, ou uma expressão aritmética: composição de duas, ou uma expressão aritmética: composição de duas, ou uma expressão aritmética: composição de duas, ou 
mais, expressões e operadores aritméticos.mais, expressões e operadores aritméticos.mais, expressões e operadores aritméticos.mais, expressões e operadores aritméticos.
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O Scilab usa uma variável default, ans, 

quando uma expressão é digitada no prompt

e não é atribuída a uma variável.

O segundo fator está ausente na 

expressão aritmética.
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As variáveis de uma expressão do lado direito de 

uma atribuição devem estar pré-definidas.

Não foi definido um valor para a variável lucro !



12

Uma função elementar do Scilab pode 

constituir uma expressão.

Expressão do lado direito: o valor corrente 

de x é adicionado a 8, resultando em 

8.0000927; O valor final é atribuído a x.

O valor da expressão do lado direito da 

atribuição, 22, é atribuído à variável x; o 

antigo valor é substituído na memória.
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 A linguagem SciLab possui os operadores aritméticosoperadores aritméticosoperadores aritméticosoperadores aritméticos:
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Operador AritméticoOperador AritméticoOperador AritméticoOperador Aritmético
Denotação em Denotação em Denotação em Denotação em 

SciLabSciLabSciLabSciLab
ExemploExemploExemploExemplo ResultadoResultadoResultadoResultado

Soma + 7 + 5 12

Subtração - 10 – 9 1

Multiplicação * 22 * 10 220

Divisão / 50 / 2 25

Menos Unário
Inversão do sinal

- -26 -26

Exponenciação
(potenciação)

^ 8^2 64



 São exemplos de funções implementadas no São exemplos de funções implementadas no São exemplos de funções implementadas no São exemplos de funções implementadas no SciLabSciLabSciLabSciLab::::

OBS: Nas funções trigonométricas os ângulos devem ser usados em radianos.OBS: Nas funções trigonométricas os ângulos devem ser usados em radianos.OBS: Nas funções trigonométricas os ângulos devem ser usados em radianos.OBS: Nas funções trigonométricas os ângulos devem ser usados em radianos.
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FunçãoFunçãoFunçãoFunção
Denotação em Denotação em Denotação em Denotação em 

SciLabSciLabSciLabSciLab
ExemploExemploExemploExemplo ResultadoResultadoResultadoResultado

Resto da Resto da Resto da Resto da 
Divisão InteiraDivisão InteiraDivisão InteiraDivisão Inteira

modulomodulomodulomodulo modulo(8, 3)modulo(8, 3)modulo(8, 3)modulo(8, 3) 2222

Raiz QuadradaRaiz QuadradaRaiz QuadradaRaiz Quadrada sqrtsqrtsqrtsqrt sqrtsqrtsqrtsqrt(32)(32)(32)(32) 5.65685425.65685425.65685425.6568542

sqrtsqrtsqrtsqrt(16)(16)(16)(16) 4.04.04.04.0

Valor AbsolutoValor AbsolutoValor AbsolutoValor Absoluto absabsabsabs abs(abs(abs(abs(----8)8)8)8) 8888

SenoSenoSenoSeno sinsinsinsin sinsinsinsin(%(%(%(%pipipipi)))) 1.225D1.225D1.225D1.225D----16161616

CosenoCosenoCosenoCoseno coscoscoscos cos(30)cos(30)cos(30)cos(30) 0.15425140.15425140.15425140.1542514

TangenteTangenteTangenteTangente tantantantan tantantantan(7.3456)(7.3456)(7.3456)(7.3456) 1.79457211.79457211.79457211.7945721

InteiroInteiroInteiroInteiro intintintint intintintint(7.234)(7.234)(7.234)(7.234) 7777

TetoTetoTetoTeto ceilceilceilceil ceilceilceilceil(3.2)(3.2)(3.2)(3.2) 4444

PisoPisoPisoPiso floorfloorfloorfloor floorfloorfloorfloor(2.7)(2.7)(2.7)(2.7) 2222



 O O O O SciLabSciLabSciLabSciLab possui alguns valores prépossui alguns valores prépossui alguns valores prépossui alguns valores pré----definidos, alguns definidos, alguns definidos, alguns definidos, alguns 
exemplos:exemplos:exemplos:exemplos:

 Como o Como o Como o Como o ScilabScilabScilabScilab é sensível a maiúsculas e minúsculas, não é sensível a maiúsculas e minúsculas, não é sensível a maiúsculas e minúsculas, não é sensível a maiúsculas e minúsculas, não será será será será 
possível possível possível possível usar %PI, %usar %PI, %usar %PI, %usar %PI, %PiPiPiPi, %, %, %, %InfInfInfInf, ou qualquer variação desta natureza, ou qualquer variação desta natureza, ou qualquer variação desta natureza, ou qualquer variação desta natureza....
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Denotação em Denotação em Denotação em Denotação em ScilabScilabScilabScilab ValorValorValorValor

%%%%pipipipi O número O número O número O número ....

%%%%infinfinfinf Representa Representa Representa Representa infinitoinfinitoinfinitoinfinito ....

%i%i%i%i

%e%e%e%e A base do logaritmo natural.A base do logaritmo natural.A base do logaritmo natural.A base do logaritmo natural.

%t ou %T%t ou %T%t ou %T%t ou %T Representa o valor booleano Representa o valor booleano Representa o valor booleano Representa o valor booleano 
verdadeiro.verdadeiro.verdadeiro.verdadeiro.

%f ou %F%f ou %F%f ou %F%f ou %F Representa o valor booleano falso.Representa o valor booleano falso.Representa o valor booleano falso.Representa o valor booleano falso.
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 A precedência de operadores indica qual A precedência de operadores indica qual A precedência de operadores indica qual A precedência de operadores indica qual 
operador deverá ser executado primeiro.operador deverá ser executado primeiro.operador deverá ser executado primeiro.operador deverá ser executado primeiro.

 Assim, na expressão aritmética  Assim, na expressão aritmética  Assim, na expressão aritmética  Assim, na expressão aritmética  2 + 3 * 6 2 + 3 * 6 2 + 3 * 6 2 + 3 * 6 , a , a , a , a 
subexpressão  subexpressão  subexpressão  subexpressão  3 * 63 * 63 * 63 * 6 é executada primeiro.é executada primeiro.é executada primeiro.é executada primeiro.

 Portanto, temPortanto, temPortanto, temPortanto, tem----se como resultado para a se como resultado para a se como resultado para a se como resultado para a 
expressão o valor 20.expressão o valor 20.expressão o valor 20.expressão o valor 20.
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 Para a expressão:Para a expressão:Para a expressão:Para a expressão:

2^3*4
o valor resultante será:o valor resultante será:o valor resultante será:o valor resultante será:

2^12 = 4096 ?
ou o valor será:ou o valor será:ou o valor será:ou o valor será:

2^3 * 4 = 8 * 4 = 32 ?

 Para respondermos esta pergunta, além doPara respondermos esta pergunta, além doPara respondermos esta pergunta, além doPara respondermos esta pergunta, além do
conhecimento da precedência (prioridade) dos conhecimento da precedência (prioridade) dos conhecimento da precedência (prioridade) dos conhecimento da precedência (prioridade) dos 
operadores envolvidos, devemos saber operadores envolvidos, devemos saber operadores envolvidos, devemos saber operadores envolvidos, devemos saber 
também qual são as suas associatividades.também qual são as suas associatividades.também qual são as suas associatividades.também qual são as suas associatividades.
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 AAAA tabelatabelatabelatabela abaixoabaixoabaixoabaixo definedefinedefinedefine aaaa precedênciaprecedênciaprecedênciaprecedência eeee aaaa associatividadeassociatividadeassociatividadeassociatividade paraparaparapara
algunsalgunsalgunsalguns operadoresoperadoresoperadoresoperadores::::

 ExemplosExemplosExemplosExemplos::::

o 2222++++10101010////5555  10101010////5555 éééé avaliadaavaliadaavaliadaavaliada primeiroprimeiroprimeiroprimeiro

o A+B/C+DA+B/C+DA+B/C+DA+B/C+D  BBBB/C/C/C/C éééé avaliadaavaliadaavaliadaavaliada primeiroprimeiroprimeiroprimeiro

o R*R*R*R*3333+B^+B^+B^+B^3333////2222++++1111  B^B^B^B^3333 éééé avaliadaavaliadaavaliadaavaliada primeiroprimeiroprimeiroprimeiro

o 2222^̂̂̂3333^̂̂̂2222  3333^̂̂̂2222 éééé avaliadoavaliadoavaliadoavaliado primeiroprimeiroprimeiroprimeiro

PrioridadePrioridadePrioridadePrioridade OperaçãoOperaçãoOperaçãoOperação AssociatividadeAssociatividadeAssociatividadeAssociatividade

1111ªªªª ^̂̂̂
Da direitaDa direitaDa direitaDa direita para a para a para a para a 

esquerda.esquerda.esquerda.esquerda.

2222ªªªª ****
////

Da esquerda Da esquerda Da esquerda Da esquerda 
para a direita.para a direita.para a direita.para a direita.

3333ªªªª ++++
----

Da esquerda Da esquerda Da esquerda Da esquerda 
para a direita.para a direita.para a direita.para a direita.



 AssociatividadeAssociatividadeAssociatividadeAssociatividade é a regra usada quando os é a regra usada quando os é a regra usada quando os é a regra usada quando os 

operadores têm a mesma prioridade.operadores têm a mesma prioridade.operadores têm a mesma prioridade.operadores têm a mesma prioridade.

 Por exemplo, para as operações de adição e Por exemplo, para as operações de adição e Por exemplo, para as operações de adição e Por exemplo, para as operações de adição e 

subtração (que possuem mesma prioridade) a regra subtração (que possuem mesma prioridade) a regra subtração (que possuem mesma prioridade) a regra subtração (que possuem mesma prioridade) a regra 

de associatividade diz que a operação mais a de associatividade diz que a operação mais a de associatividade diz que a operação mais a de associatividade diz que a operação mais a 

esquerda é avaliada primeiro:esquerda é avaliada primeiro:esquerda é avaliada primeiro:esquerda é avaliada primeiro:

AAAA----B+C+DB+C+DB+C+DB+C+D  AAAA----B é avaliada primeiro, pois B é avaliada primeiro, pois B é avaliada primeiro, pois B é avaliada primeiro, pois 
está mais à esquerda.está mais à esquerda.está mais à esquerda.está mais à esquerda.

O mesmo vale para multiplicação e divisão.O mesmo vale para multiplicação e divisão.O mesmo vale para multiplicação e divisão.O mesmo vale para multiplicação e divisão.
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 Mas, para potenciação, a regra da associatividade Mas, para potenciação, a regra da associatividade Mas, para potenciação, a regra da associatividade Mas, para potenciação, a regra da associatividade 

diz que a operação mais a direita deve ser avaliada diz que a operação mais a direita deve ser avaliada diz que a operação mais a direita deve ser avaliada diz que a operação mais a direita deve ser avaliada 

primeiro:primeiro:primeiro:primeiro:

A^B^C^DA^B^C^DA^B^C^DA^B^C^D  C^D é avaliada primeiro, pois C^D é avaliada primeiro, pois C^D é avaliada primeiro, pois C^D é avaliada primeiro, pois 

está mais à direita.está mais à direita.está mais à direita.está mais à direita.
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 A precedênciaA precedênciaA precedênciaA precedência de operadores pode ser alterada de operadores pode ser alterada de operadores pode ser alterada de operadores pode ser alterada 
mediante o uso de parênteses. mediante o uso de parênteses. mediante o uso de parênteses. mediante o uso de parênteses. ExExExEx::::

• (A + 4) / 3 

A + 4 é avaliada primeiro

• (A - B) / (C + D)

A - B é avaliada primeiro,  depois a soma e por último a 

divisão

• R * 3 + B^(3 / 2) + 1

3 / 2 é avaliada primeiro
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� O comando de atribuição éO comando de atribuição éO comando de atribuição éO comando de atribuição é a forma que o programador a forma que o programador a forma que o programador a forma que o programador 
possui para armazenar valores e expressões numéricas possui para armazenar valores e expressões numéricas possui para armazenar valores e expressões numéricas possui para armazenar valores e expressões numéricas 
na memória do computador.na memória do computador.na memória do computador.na memória do computador.

� Outra possibilidade que dispõe o programador, é a Outra possibilidade que dispõe o programador, é a Outra possibilidade que dispõe o programador, é a Outra possibilidade que dispõe o programador, é a 
utilização do comando de leitura de dados pelo utilização do comando de leitura de dados pelo utilização do comando de leitura de dados pelo utilização do comando de leitura de dados pelo 
teclado, teclado, teclado, teclado, input no no no no ScinoteScinoteScinoteScinote....

� Este comando permite o armazenamento de valores Este comando permite o armazenamento de valores Este comando permite o armazenamento de valores Este comando permite o armazenamento de valores 
diferentes para uma mesma variável, a cada execução diferentes para uma mesma variável, a cada execução diferentes para uma mesma variável, a cada execução diferentes para uma mesma variável, a cada execução 
do programa.do programa.do programa.do programa.

� A seguir, a A seguir, a A seguir, a A seguir, a sintaxe sintaxe sintaxe sintaxe geral do comando geral do comando geral do comando geral do comando input....
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Sintaxe geral do comando input: Sintaxe geral do comando input: Sintaxe geral do comando input: Sintaxe geral do comando input: 

<variável> = input( <frase> )

idade = input(“digite sua idade: ”)

Onde:Onde:Onde:Onde:

<variável> é uma variável que representará oé uma variável que representará oé uma variável que representará oé uma variável que representará o local local local local 
da memória que armazenará o valor digitadoda memória que armazenará o valor digitadoda memória que armazenará o valor digitadoda memória que armazenará o valor digitado e como e como e como e como 
acessáacessáacessáacessá----lo.lo.lo.lo.

<frase> é uma é uma é uma é uma stringstringstringstring que informa ao usuário qual o que informa ao usuário qual o que informa ao usuário qual o que informa ao usuário qual o 
dado que ele deve digitar nesta interação. A dado que ele deve digitar nesta interação. A dado que ele deve digitar nesta interação. A dado que ele deve digitar nesta interação. A stringstringstringstring deve deve deve deve 
estar sempre entre aspas duplas.estar sempre entre aspas duplas.estar sempre entre aspas duplas.estar sempre entre aspas duplas.
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Suponha que o programador deseje solicitar ao Suponha que o programador deseje solicitar ao Suponha que o programador deseje solicitar ao Suponha que o programador deseje solicitar ao 
usuusuusuusuário a quantidade de alunos de uma sala de ário a quantidade de alunos de uma sala de ário a quantidade de alunos de uma sala de ário a quantidade de alunos de uma sala de 
aula e aula e aula e aula e armazenarmazenarmazenarmazenáááá----lalalala na variável na variável na variável na variável qtd_alunosqtd_alunosqtd_alunosqtd_alunos....

Isso pode ser realizado pela instrução:Isso pode ser realizado pela instrução:Isso pode ser realizado pela instrução:Isso pode ser realizado pela instrução:

qtd_alunos = input(“Digite o total de alunos: ”);

nome = input(“Entre com um nome: ”, “s”); ou

nome = input(“Entre com um nome: ”, “string”);
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ApósApósApósApós umumumum valorvalorvalorvalor serserserser obtidoobtidoobtidoobtido porporporpor cálculoscálculoscálculoscálculos eeee
armazenadoarmazenadoarmazenadoarmazenado emememem umaumaumauma variável,variável,variável,variável, oooo mesmomesmomesmomesmo podepodepodepode serserserser
exibidoexibidoexibidoexibido nananana telatelatelatela dodododo computadorcomputadorcomputadorcomputador atravésatravésatravésatravés dodododo
comandocomandocomandocomando printfprintfprintfprintf,,,, oooo qualqualqualqual temtemtemtem aaaa seguinteseguinteseguinteseguinte sintaxesintaxesintaxesintaxe
geralgeralgeralgeral::::

printf(<frase>, <lista de expressões>)

Considere a sequencia:Considere a sequencia:Considere a sequencia:Considere a sequencia:

-->idade = input(“Digite sua idade: ”)

-->printf(“A sua idade é %g anos”,idade)



clc; // limpa a tela
clear; // limpa as variáveis da memória
// ENTRADA DE DADOS isto é um comentário
x = input("Entre com o primeiro valor: ");

y = input("Entre com o segundo valor: ");

// PROCESSAMENTO 1
z = x + y;

// SAÍDA DE DADOS
printf("primeiro valor:%g, segundo valor: %g, 
soma %g", x, y,z);

den = input("entre com o denominador: ");
divisao = z/den; // PROCESSAMENTO 2
printf("Resultado da divisão: %g", divisao);
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OndeOndeOndeOnde::::

<frase><frase><frase><frase> éééé aaaa sentençasentençasentençasentença quequequeque sesesese querquerquerquer imprimirimprimirimprimirimprimir nananana
tela,tela,tela,tela, eeee quequequeque podepodepodepode estarestarestarestar entremeadaentremeadaentremeadaentremeada porporporpor códigoscódigoscódigoscódigos
dededede formatoformatoformatoformato comocomocomocomo %%%%gggg....

 %%%%gggg éééé umumumum códigocódigocódigocódigo dededede formatoformatoformatoformato geralgeralgeralgeral paraparaparapara expressõesexpressõesexpressõesexpressões comcomcomcom
valoresvaloresvaloresvalores numéricosnuméricosnuméricosnuméricos (veremos(veremos(veremos(veremos emememem seguidaseguidaseguidaseguida expressõesexpressõesexpressõesexpressões comcomcomcom
outrosoutrosoutrosoutros tipostipostipostipos dededede valores)valores)valores)valores)....

 existemexistemexistemexistem váriosváriosváriosvários outrosoutrosoutrosoutros códigoscódigoscódigoscódigos dededede formatoformatoformatoformato comocomocomocomo %%%%d,d,d,d, %%%%ffff
ouououou %%%%s,s,s,s, quequequeque exploraremosexploraremosexploraremosexploraremos emememem exercíciosexercíciosexercíciosexercícios eeee emememem outrosoutrosoutrosoutros
exemplosexemplosexemplosexemplos futuramentefuturamentefuturamentefuturamente....
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OndeOndeOndeOnde::::

<lista de expressões> éééé umaumaumauma listalistalistalista dededede expressõesexpressõesexpressõesexpressões
separadasseparadasseparadasseparadas porporporpor vírgulas,vírgulas,vírgulas,vírgulas, quequequeque sãosãosãosão calculadascalculadascalculadascalculadas nononono momentomomentomomentomomento
dadadada execuçãoexecuçãoexecuçãoexecução dodododo comandocomandocomandocomando....

AsAsAsAs expressõesexpressõesexpressõesexpressões nananana listalistalistalista sãosãosãosão mapeadasmapeadasmapeadasmapeadas umaumaumauma aaaa umaumaumauma nosnosnosnos
códigoscódigoscódigoscódigos dededede formato,formato,formato,formato, nananana mesmamesmamesmamesma sequênciasequênciasequênciasequência emememem quequequeque
aparecemaparecemaparecemaparecem nananana <frase>,,,, eeee aaaa sentençasentençasentençasentença impressaimpressaimpressaimpressa éééé obtidaobtidaobtidaobtida
pelapelapelapela substituiçãosubstituiçãosubstituiçãosubstituição dodododo valorvalorvalorvalor dadadada expressãoexpressãoexpressãoexpressão nananana posiçãoposiçãoposiçãoposição
marcadamarcadamarcadamarcada pelopelopelopelo códigocódigocódigocódigo dededede formatoformatoformatoformato....
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PorPorPorPor exemploexemploexemploexemplo,,,, oooo códigocódigocódigocódigo abaixoabaixoabaixoabaixo::::

x = 30; // não faz leitura pelo teclado

Y = 60; // o valor é “cravado” ao escrever o
// programa.Poder ser por input!

printf(“PRIMEIRO: %g; SEGUNDO: %g”, X, Y);

VaiVaiVaiVai terterterter comocomocomocomo saídasaídasaídasaída::::

---- -> PRIMEIRO: 30; SEGUNDO: 60
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PorPorPorPor exemploexemploexemploexemplo,,,, oooo códigocódigocódigocódigo abaixoabaixoabaixoabaixo::::

x = 30;

Y = 60;

printf(“PRIMEIRO: %g.\nSEGUNDO: %g”, X, Y);

OcorreOcorreOcorreOcorre umumumum pulopulopulopulo dededede linhalinhalinhalinha nestanestanestanesta posiçãoposiçãoposiçãoposição dadadada frasefrasefrasefrase

VaiVaiVaiVai terterterter comocomocomocomo saídasaídasaídasaída::::

- -> PRIMEIRO: 30.

- -> SEGUNDO: 60
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PorPorPorPor exemploexemploexemploexemplo,,,, oooo códigocódigocódigocódigo abaixoabaixoabaixoabaixo::::

nome = “João”; //Atribuição de um literal

a partir de agora nome é um variável literal

idade = 20;

printf(“O %s tem %g anos.”, nome, idade);

VaiVaiVaiVai terterterter comocomocomocomo saídasaídasaídasaída::::

---- -> O João tem 20 anos.
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 CodifiqueCodifiqueCodifiqueCodifique osososos programasprogramasprogramasprogramas aaaa seguirseguirseguirseguir nananana linguagemlinguagemlinguagemlinguagem ScilabScilabScilabScilab.... UtilizeUtilizeUtilizeUtilize
comentárioscomentárioscomentárioscomentários eeee mensagensmensagensmensagensmensagens textuaistextuaistextuaistextuais paraparaparapara oooo usuáriousuáriousuáriousuário

1.1.1.1. CodifiqueCodifiqueCodifiqueCodifique umumumum programaprogramaprogramaprograma quequequeque leialeialeialeia doisdoisdoisdois valoresvaloresvaloresvalores pelopelopelopelo tecladotecladotecladoteclado....
OOOO programaprogramaprogramaprograma calculacalculacalculacalcula aaaa somasomasomasoma dessesdessesdessesdesses valores,valores,valores,valores, armazenandoarmazenandoarmazenandoarmazenando----aaaa
emememem umaumaumauma terceiraterceiraterceiraterceira variávelvariávelvariávelvariável.... AAAA seguirseguirseguirseguir oooo programaprogramaprogramaprograma imprimeimprimeimprimeimprime oooo
resultadoresultadoresultadoresultado dadadada somasomasomasoma armazenadaarmazenadaarmazenadaarmazenada nananana terceiraterceiraterceiraterceira variávelvariávelvariávelvariável....

2.2.2.2. ModifiqueModifiqueModifiqueModifique oooo programaprogramaprogramaprograma anterior,anterior,anterior,anterior, ondeondeondeonde oooo resultadoresultadoresultadoresultado dededede ((((1111)))) seráseráseráserá
oooo numeradornumeradornumeradornumerador dededede umaumaumauma divisãodivisãodivisãodivisão.... OOOO denominadordenominadordenominadordenominador seráseráseráserá umumumum novonovonovonovo
valorvalorvalorvalor lidolidolidolido pelopelopelopelo tecladotecladotecladoteclado.... OOOO programaprogramaprogramaprograma imprimeimprimeimprimeimprime oooo resultadoresultadoresultadoresultado
finalfinalfinalfinal dadadada divisãodivisãodivisãodivisão....
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3.3.3.3. CrieCrieCrieCrie umumumum programaprogramaprogramaprograma quequequeque imprimaimprimaimprimaimprima aaaa hipotenusahipotenusahipotenusahipotenusa dededede
umumumum triangulotriangulotriangulotriangulo retânguloretânguloretânguloretângulo apósapósapósapós lerlerlerler dededede seusseusseusseus doisdoisdoisdois
catetoscatetoscatetoscatetos....

4.4.4.4. Crie um programa que leia do teclado um valor de Crie um programa que leia do teclado um valor de Crie um programa que leia do teclado um valor de Crie um programa que leia do teclado um valor de 
temperatura em graus Celsius (temperatura em graus Celsius (temperatura em graus Celsius (temperatura em graus Celsius (°°°°C), calcule e C), calcule e C), calcule e C), calcule e 
imprima essa temperatura em graus imprima essa temperatura em graus imprima essa temperatura em graus imprima essa temperatura em graus FarenheitFarenheitFarenheitFarenheit ((((°°°°F) F) F) F) 
e em graus Kelvin (e em graus Kelvin (e em graus Kelvin (e em graus Kelvin (°°°°K).K).K).K).

OBS.:OBS.:OBS.:OBS.: °°°°FFFF = = = = °°°°C C C C ×××× 1.8 + 321.8 + 321.8 + 321.8 + 32
°°°°KKKK = = = = °°°°C + 273.15C + 273.15C + 273.15C + 273.15
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