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1º Caderno 
 
 

Conteúdo  
Conhecimentos básicos de linguagens de programação relativos a Lógica e Estrutura de 
programação.  
Conceitos básicos de Datamining e Datawarehouse.  
Conceitos básicos de armazenamento de dados. Banco de Dados Relacional.  
Conceitos básicos sobre a arquitetura e administração de Banco de Dados.  
Conhecimentos básicos de ambiente de servidores: Estrutura de servidores físicos e virtualizados.  
Conceito de Computação em Nuvem (Cloud Computing).  
Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos.  
Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de planilhas. 

 

Coletâneas de Exercícios 
 

 

Noções de Informática 
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Conhecimentos básicos de linguagens de programação relativos a Lógica e 
Estrutura de programação. 

 
Lógica de programação é a técnica de encadear pensamentos para atingir determinado objetivo.  
 

Sequência Lógica 
 
Estes pensamentos, podem ser descritos como uma sequência de instruções, que devem ser seguidas para 
se cumprir uma determinada tarefa.  
Sequência Lógica são passos executados até atingir um objetivo ou solução de um problema. Na linguagem 
comum, entende-se por instruções “um conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego 
de algo”.  
Em informática, porém, instrução é a informação que indica a um computador uma ação elementar a executar. 
 
Convém ressaltar que uma ordem isolada não permite realizar o processo completo, para isso é necessário 
um conjunto de instruções colocadas em ordem sequencial lógica. Por exemplo, se quisermos fazer uma 
omelete de batatas, precisaremos colocar em prática uma série de instruções: descascar as batatas, bater os 
ovos, fritar as batatas, etc...  
É evidente que essas instruções, tem que ser executadas em uma ordem adequada – não se pode descascar 
as batatas depois de fritá-las. Dessa maneira, uma instrução tomada em separado não tem muito sentido; para 
obtermos o resultado, precisamos colocar em prática o conjunto de todas as instruções, na ordem correta.  
Instruções são um conjunto de regras ou normas definidas para a realização ou emprego de algo.  
Em informática, é o que indica a um computador uma ação elementar a executar.  
 

Algoritmo 
 
Um algoritmo é formalmente uma sequência finita de passos que levam a execução de uma tarefa. Podemos 
pensar em algoritmo como uma receita, uma sequência de instruções que dão cabo de uma meta específica. 
Estas tarefas não podem ser redundantes nem subjetivas na sua definição, devem ser claras e precisas.  
Como exemplos de algoritmos podemos citar os algoritmos das operações básicas (adição, multiplicação, 
divisão e subtração) de números reais decimais. Outros exemplos seriam os manuais de aparelhos eletrônicos, 
como um videocassete, que explicam passo-a-passo como, por exemplo, gravar um evento. Até mesmo as 
coisas mais simples, podem ser descritas por sequências lógicas. 
 
Por exemplo: 
“Chupar uma bala”.  
 
1) Pegar a bala;  
2) Retirar o papel;  
3) Chupar a bala;  
4) Jogar o papel no lixo; 
 
“Somar dois números quaisquer”.  
1) Escreva o primeiro número no retângulo A  
2) Escreva o segundo número no retângulo B  
3) Some o número do retângulo A com número do retângulo B e coloque o resultado no retângulo C 
 

 
 

 

 
 

Retângulo B Resultado 

  

Retângulo A 
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Programas 
 
Os programas de computadores nada mais são do que algoritmos escritos numa linguagem de computador 
(Pascal, C, Cobol, Java, Visual Basic entre outras) e que são interpretados e executados por uma máquina, no 
caso um computador. Notem que dada esta interpretação rigorosa, um programa é por natureza muito 
específico e rígido em relação aos algoritmos da vida real.  
 

Desenvolvendo Algoritmos 
Pseudocódigo  
 
Os algoritmos são descritos em uma linguagem chamada pseudocódigo. Este nome é uma alusão à posterior 
implementação em uma linguagem de programação, ou seja, quando formos programar em uma linguagem, 
por exemplo Java, estaremos gerando código em Java. Por isso os algoritmos são independentes das 
linguagens de programação. Ao contrário de uma linguagem de programação não existe um formalismo rígido 
de como deve ser escrito o algoritmo.  
O algoritmo deve ser fácil de se interpretar e fácil de codificar. Ou seja, ele deve ser o intermediário entre a 
linguagem falada e a linguagem de programação.  
 
Regras para construção do Algoritmo  
Para escrever um algoritmo precisamos descrever a sequência de instruções, de maneira simples e objetiva. 
Para isso utilizaremos algumas técnicas:  
• Usar somente um verbo por frase;  
• Imaginar que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas que não trabalham com informática;  
• Usar frases curtas e simples;  
• Ser objetivo;  
• Procurar usar palavras que não tenham sentido dúbio (duplo).  
 
Fases  
Anteriormente vimos que ALGORITMO é uma sequência lógica de instruções que podem ser executadas. É 
importante ressaltar que qualquer tarefa que siga determinado padrão pode ser descrita por um algoritmo, 
como por exemplo:  
Como fazer arroz doce ou então calcular o saldo financeiro de um estoque, entretanto ao montar um algoritmo, 
precisamos primeiro dividir o problema apresentado em três fases fundamentais. 

 
 
Onde temos:  
Entrada: São os dados de entrada do algoritmo.  
Processamento: São os procedimentos utilizados para chegar ao resultado final.  
Saída: São os dados já processados.  
 

Diagrama de Bloco 
 
O diagrama de blocos é uma forma padronizada e eficaz para representar os passos lógicos de um 
determinado processamento. Com o diagrama podemos definir uma sequência de símbolos, com significado 
bem definido, portanto, sua principal função é a de facilitar a visualização dos passos de um processamento. 
Existem diversos símbolos em um diagrama de bloco.  
 
Veja no quadro a seguir alguns dos símbolos que iremos utilizar: 
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Dentro do símbolo sempre terá algo escrito, pois somente os símbolos não nos dizem nada. Veja no exemplo 
a seguir: 
 
Exemplos de Diagrama de Bloco: 
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Veja que no exemplo da bala seguimos uma sequência lógica somente com informações diretas, já no segundo 
exemplo da média utilizamos cálculo e exibimos o resultado do mesmo.  
 

Constantes, Variáveis e Tipos de Dados 
 
Variáveis e constantes são os elementos básicos que um programa manipula.  
Uma variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar um tipo de dado 
determinado.  
Variáveis devem receber nomes para poderem ser referenciadas e modificadas quando necessário.  
Um programa deve conter declarações que especificam de que tipo são as variáveis que ele utilizará e as 
vezes um valor inicial. Tipos podem ser por exemplo: inteiros, reais, lógicos, caracteres, etc. As expressões 
combinam variáveis e constantes para calcular novos valores.  
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Constante é um determinado valor fixo que não se modifica ao longo do tempo, durante a execução de um 
programa. Conforme o seu tipo, a constante é classificada como sendo numérica, lógica e literal.  
Exemplo de constantes: 

 
Variáveis 

 
Variável é a representação simbólica dos elementos de um certo conjunto. Cada variável corresponde a uma 
posição de memória, cujo conteúdo pode se alterado ao longo do tempo durante a execução de um programa. 
Embora uma variável possa assumir diferentes valores, ela só pode armazenar um valor a cada instante.  
Exemplos de variáveis: 

 
 
Tipos de Variáveis  
 
As variáveis e as constantes podem ser basicamente de quatro tipos: Numéricas, caracteres, alfanuméricas 
ou lógicas. 
 
Numéricas  
Específicas para armazenamento de números, que posteriormente poderão ser utilizados para cálculos. 
Podem ser ainda classificadas como Inteiras ou Reais. As variáveis do tipo inteiro são para armazenamento 
de números inteiros e as Reais são para o armazenamento de números que possuam casas decimais. 
 
Caracteres  
Específicas para armazenamento de conjunto de caracteres que não contenham números (literais). Ex: nomes. 
 
Alfanuméricas  
Específicas para dados que contenham letras e/ou números. Pode em determinados momentos conter 
somente dados numéricos ou somente literais. Se usado somente para armazenamento de números, não 
poderá ser utilizada para operações matemáticas. 
 
Lógicas  
Armazenam somente dados lógicos que podem ser Verdadeiro ou Falso. 
 
Declaração de Variáveis  
As variáveis só podem armazenar valores de um mesmo tipo, de maneira que também são classificadas como 
sendo numéricas, lógicas e literais.  
 

Operadores 
 
Os operadores são meios pelo qual incrementamos, decrementamos, comparamos e avaliamos dados dentro 
do computador. Temos três tipos de operadores:  
- Operadores Aritméticos  
- Operadores Relacionais  
- Operadores Lógicos  
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Operadores Aritméticos  
Os operadores aritméticos são os utilizados para obter resultados numéricos. Além da adição, subtração, 
multiplicação e divisão, podem utilizar também o operador para exponenciação. Os símbolos para os 
operadores aritméticos são: 

 
 
Hierarquia das Operações Aritméticas  
1 º ( ) Parênteses  
2 º Exponenciação  
3 º Multiplicação, divisão (o que aparecer primeiro)  
4 º + ou – (o que aparecer primeiro)  
Exemplo: 

 
 
Operadores Relacionais  
Os operadores relacionais são utilizados para comparar String de caracteres e números. Os valores a serem 
comparados podem ser caracteres ou variáveis.  
Estes operadores sempre retornam valores lógicos (verdadeiro ou falso/ True ou False). Para estabelecer 
prioridades no que diz respeito a qual operação executar primeiro, utilize os parênteses. Os operadores 
relacionais são: 

 
Exemplo: Tendo duas variáveis A = 5 e B = 3. Os resultados das expressões seriam: 

 
Símbolo Utilizado para comparação entre expressões: 
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Operadores Lógicos 
 
Os operadores lógicos servem para combinar resultados de expressões, retornando se o resultado final é 
verdadeiro ou falso. Os operadores lógicos são: 
 

 
 
AND/E  
Uma expressão AND é verdadeira se todas as condições forem verdadeiras  
 
OR/OU  
Uma expressão OR é verdadeira se pelo menos uma condição for verdadeira  
 
NOT/NÃO  
Uma expressão NOT inverte o valor da expressão ou condição, se verdadeira inverte para falsa e vice-versa.  
 
A tabela abaixo mostra todos os valores possíveis criados pelos três operadores lógicos (AND, OR e NOT). 
 

 
 
Exemplos: Suponha que temos três variáveis A = 5, B = 8 e C =1 Os resultados das expressões seriam: 
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Operações Lógicas 

 
Operações Lógicas são utilizadas quando se torna necessário tomar decisões em um diagrama de bloco. Num 
diagrama de bloco, toda decisão terá sempre como resposta o resultado VERDADEIRO ou FALSO. Como no 
exemplo do algoritmo “CHUPAR UMA BALA”. Imaginemos que algumas pessoas não gostem de chupar bala 
de Morango, neste caso teremos que modificar o algoritmo para:  
“Chupar uma bala”. 
•  Pegar a bala  
•  A bala é de morango?  
•  Se sim, não chupe a bala  
•  Se não, continue com o algoritmo  
•  Retirar o papel  
•  Chupar a bala  
•  Jogar o papel no lixo 
 
Exemplo: Algoritmo “Chupar Bala” utilizando diagrama de Blocos 

 
 
Estrutura de Decisão e Repetição  
 
Como vimos em “Operações Lógicas”, verificamos que na maioria das vezes necessitamos tomar decisões no 
andamento do algoritmo. Essas decisões interferem diretamente no andamento do programa. Trabalharemos 
com dois tipos de estrutura. A estrutura de Decisão e a estrutura de Repetição.  
 
Os comandos de decisão ou desvio fazem parte das técnicas de programação que conduzem a estruturas de 
programas que não são totalmente sequenciais. Com as instruções de SALTO ou DESVIO pode-se fazer com 
que o programa proceda de uma ou outra maneira, de acordo com as decisões lógicas tomadas em função 
dos dados ou resultados anteriores. As principais estruturas de decisão são: “Se Então”, “Se então Senão” e 
“Caso Selecione”  
 
SE ENTÃO / IF ... THEN  
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A estrutura de decisão “SE/IF” normalmente vem acompanhada de um comando, ou seja, se determinada 
condição for satisfeita pelo comando SE/IF então execute determinado comando. Imagine um algoritmo que 
determinado aluno somente estará aprovado se sua média for maior ou igual a 5.0, veja no exemplo de 
algoritmo como ficaria.  
 
SE MEDIA >= 5.0 ENTÃO ALUNO APROVADO 
 
Em diagrama de bloco ficaria assim: 
 

 
 
em Java: 
 
If (Media >= 5.0) 
    System.out.println(“APROVADO!!!”);  
 
SE ENTÃO SENÃO / IF ... THEN ... ELSE 
 
A estrutura de decisão “SE/ENTÃO/SENÃO”, funciona exatamente como a estrutura “SE”, com apenas uma 
diferença, em “SE” somente podemos executar comandos caso a condição seja verdadeira, diferente de 
“SE/SENÃO” pois sempre um comando será executado independente da condição, ou seja, caso a condição 
seja “verdadeira” o comando da condição será executado, caso contrário o comando da condição “falsa” será 
executado.  
 
Em algoritmo ficaria assim:  
 
SE MÉDIA >= 5.0 ENTÃO 
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em Java: 
 
If (Media >= 5.0) 
   System.out.println(“APROVADO!!!”); 
Else 
   System.out.println(“REPROVADO!!!”);  
 
No exemplo acima está sendo executada uma condição que, se for verdadeira, executa o comando 
“APROVADO”, caso contrário executa o segundo comando “REPROVADO”. Podemos também dentro de uma 
mesma condição testar outras condições. Como no exemplo a seguir: 
 

 
em algoritmo ficaria assim:  
 
SE MÉDIA >= 5.0 ENTÃO  
     SE MÉDIA >= 7.0 ENTÃO  
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          ALUNO APROVADO  
     SENÃO  
         O ALUNO NECESSITA FAZER OUTRA AVALIAÇÃO  
SENÃO  
   ALUNO REPROVADO  
 
em Java: 
 
If (Media >= 5.0) 
   If (Media >= 7.0 
       System.out.println(“Aluno APROVADO!!!”); 
   else 
       System.out.println(“O aluno necessita fazer outra avaliação.”); 
   elseif (Media < 5.0) 
       System.out.println(“Aluno REPROVADO!!!”);  
 
CASO SELECIONE / SELECT ... CASE  
 
A estrutura de decisão CASO/SELECIONE é utilizada para testar, na condição, uma única expressão, que 
produz um resultado, ou, então, o valor de uma variável, em que está armazenado um determinado conteúdo. 
Compara-se, então, o resultado obtido no teste com os valores fornecidos em cada cláusula “Caso”.  
 
No exemplo do diagrama de blocos abaixo, é recebido uma variável “Op” e testado seu conteúdo, caso uma 
das condições seja satisfeita, é atribuído para a variável título a string “Opção X”, caso contrário é atribuído a 
string “Opção Errada”. 
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Em Java utilizamos a seguinte sequência de comandos para representar o diagrama anterior. 
 
char título  
int Op; 
 
switch (OP) { 
        case 1: tITULO = “Opcao 1”; 
            break; 
        case 2: tITULO = “Opcao 2” 
             break; 
        case 3: tITULO = “Opcao 3”; 
             break; 
       case 4: tITULO = “Opcao 4”; 
            break; 
       case 5: tITULO = “Opcao 5”; 
            break; 
      default: titulo = “Opcao errada!”; 
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        break; 
} 
    System.out.println(titulo); 
 

Comandos de Repetição 
 
Utilizamos os comandos de repetição quando desejamos que um determinado conjunto de instruções ou 
comandos sejam executados um número definido ou indefinido de vezes, ou enquanto um determinado estado 
de coisas prevalecer ou até que seja alcançado. 
 
Trabalharemos com modelos de comandos de repetição: 
 
Faça Enquanto x, processar...     While...  
Faça Até que x, processar...      Do... While...  
Processar..., Enquanto x     While...  
Processar..., Até que x      Do... While...  
Para... Até... Seguinte        For... 
 
Faça Enquanto x, Processar...  
 
Neste caso, o bloco de operações será executado enquanto a condição x for verdadeira. O teste da condição 
será sempre realizado antes de qualquer operação. Enquanto a condição for verdadeira o processo se repete. 
Podemos utilizar essa estrutura para trabalharmos com contadores. Em diagrama de bloco a estrutura é a 
seguinte:  
 
Exemplo de contador  

 
 

 
em java: 
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int Nr = 0; 
 While (Nr <= 100) { 
         Nr = Nr + 1; 
} 
 
Faça Até que x, processar...  
 
Neste caso, o bloco de operações será executado até que a condição seja satisfeita, ou seja, somente 
executará os comandos enquanto a condição for falsa. 

 
 

 
em Java: 
 
int Nr = 0; 
While (Nr = 100) 
      Nr = Nr + 1; 
 
 Processar..., Enquanto...  
 
Neste caso primeiro são executados os comandos, e somente depois é realizado o teste da condição. Se a 
condição for verdadeira, os comandos são executados novamente, caso seja falso é encerrado. 
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em Java: 
 
int Nr = 0; 
do { 
     Nr = Nr + 1; 
} while (Nr <= 100)  
 
Processar ..., Até que x... 
 
Neste caso, executa-se primeiro o bloco de operações e somente depois é realizado o teste de condição. Se 
a condição for verdadeira, o fluxo do programa continua normalmente. Caso contrário é processado novamente 
os comandos antes do teste da condição. 
 
 

   
 
em Java: 
 
int Nr = 0; 
do { 
     Nr = Nr + 1; 
} while (Nr <= 100) 
 

Noções de linguagens de Script  
 
Shell  
Basicamente, o shell é a interface com o usuário de um sistema UNIX. Apesar do UNIX possuir ambiente 
gráfico, as aplicações para este ambiente são escassas. Mais do que isso, as ferramentas e utilitários do 
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sistema, tanto de uso geral, como de uso dos administradores, são essencialmente baseadas em linha de 
comando.  
 
Por este motivo, é praticamente impossível abandonar o ambiente de shell, baseado em linhas de comandos, 
em um ambiente UNIX. Este panorama tende a mudar, uma vez que algumas propostas mais amigáveis de 
interface com o usuário, tem sido propostas, particularmente nos ambientes baseados em software de domínio 
público (Linux, FreeBSD, etc).  
 
Estas propostas procuram ser “orientadas a mouse”, na tentativa de tornar o UNIX, ao menos suas versões 
gratuitas, como o Linux, mais “populares”. O mundo da computação hoje possui usuários de praticamente 
qualquer nível social e cultural. Isto quer dizer que estas pessoas nem sempre são habilidosas no uso do 
computador, e uma interface do tipo “coloque as funções disponíveis em botões que eu acho”, é melhor do que 
uma interface ao estilo “decore as teclas de atalho para realizar as funções”.  
 
Enquanto o primeiro tipo de interface permite a usuários destreinados e leigos usar o computador com certa 
facilidade, já que as funções disponíveis estão na tela, basta “clicar”, o segundo tipo de interface requer 
treinamento, capacidade de memorização de comandos, e compreensão do funcionamento dos sistemas. A 
desvantagem da primeira abordagem é que o usuário torna-se escravo do computador, ou seja, se as funções 
disponíveis não estiverem “na cara”, ele não conseguirá usá-las. A desvantagem da segunda abordagem é a 
necessidade de treinamento e conhecimento dos sistemas a serem utilizados.  
 
Os usuários do UNIX costumam ser treinados antes de utilizá-lo. Além do mais, estes usuários tendem a 
aprender como funciona o sistema, decorando comandos e entendendo a filosofia do sistema operacional.  
 
O shell é a interface com o usuário UNIX, e possui dois lados distintos. Enquanto possui similaridades com o 
command.com do MS-DOS, pois aceita comandos do usuário, ele é na verdade muito mais poderoso, 
possuindo uma real linguagem de programação embutida. Enquanto os usuários do MS-DOS conseguem fazer 
programas de lote .bat simples, os usuários do UNIX podem escrever shell scripts complexos, e que realizam 
as mais diversas tarefas.  
 
O ambiente de programação do shell permite facilmente a construção de utilitários diversos, pois é uma 
linguagem interpretada. Isto torna o processo de depuração mais fácil, pois comandos em linhas individuais do 
shell script podem ser testadas diretamente no prompt do shell para ver se estão corretos. Além disso, não 
existe o tempo e a inconveniência de recompilar o programa a cada modificação.  
 
A utilização real de shell scripts é demonstrada pelo próprio sistema, cujo processo de boot é totalmente 
baseado em shell scripts. Verifique os scripts de boot existentes em seu sistema, geralmente localizados sob 
o diretório /etc/rc.d.  
 
O ponto forte dos shell scripts é poderem fazer uso dos vários utilitários existentes no sistema, que combinados 
podem gerar tarefas mais complexas. Estes utilitários vão desde a busca por strings em arquivos (grep), 
procura por arquivos no sistema (find, whereis), até comandos de uso comum, como ls, cp, mv, rm, entre 
outros. Os shell scripts fazem forte utilização da própria capacidade do shell em combinar utilitários, como os 
conceitos de redirecionamento (< e >), pipes ( | ), etc.  
 
Existem duas maneiras de escrever programas diretamente no shell. Ou o usuário digita diretamente os 
comandos no prompt, ou um arquivo contendo os comandos é criado, sendo dada permissão de execução a 
este arquivo, para posteriormente ser utilizado como um programa comum.  
 
Na primeira forma, o usuário digita os comandos como normalmente o faz. Entretanto, alguns comandos 
aceitos pelo shell normalmente possuem mais de uma linha para estarem completos. Sempre que o shell 
entende que um comando não foi terminado, um prompt diferente é apresentado, informando o usuário a 
necessidade de continuar o comando. Em nosso caso, este prompt adicional é o sinal de maior ( > ), enquanto 
o prompt usual é o sinal de dólar ( $ ), ou cerquilha ( # ) para o usuário root.  
 
Vejamos dois exemplos: 
 
$ for arquivo in *  
> do  
> if grep –l TEXTO $arquivo  
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> then  
> more $arquivo  
> fi  
> done  
arquivo1.txt  
Esta eh uma linha contendo a palavra TEXTO. Bom proveito!  
$ 
 
Neste caso, o comando for … do não termina enquanto a palavra done não for encontrada, indicando o fim 
do comando for … do. Observe também que o comando if … then é terminado com a palavra fi. O exemplo 
teria ficado mais claro se identação fosse utilizada: 
 
$ for arquivo in *  
> do  
>    if grep –l TEXTO $arquivo  
>    then   
>       more $arquivo  
>    fi  
> done  
arquivo1.txt  
Esta eh uma linha contendo a palavra TEXTO. Bom proveito!  
$ 
 
Vale notar que o comando for é acompanhado de um do. Entretanto são comandos separados, e por isso vêm 
em linhas diferentes. Para tornar mais legível ainda nosso programa, podemos colocar os dois comandos na 
mesma linha, separados por ponto-e-vírgula, da mesma forma como faríamos no shell para executarmos dois 
comandos em sequência. O mesmo fazemos com o if … then: 
 
$ for arquivo in *; do  
>    if grep –l TEXTO $ arquivo ; then   
>       more $arquivo  
>    fi  
> done  
arquivo1.txt  
Esta eh uma linha contendo a palavra TEXTO. Bom proveito!  
$ 
 
Explicando o exemplo, o comando for irá atribuir à variável arquivo em cada iteração do laço, o nome de cada 
arquivo existente no diretório corrente, o que é especificado com o asterisco ( * ). A cada iteração, o comando 
grep –l TEXTO $arquivo procura pela palavra TEXTO no arquivo indicado pelo valor da variável, arquivo. O 
valor de uma variável é sempre referenciado colocando-se um sinal de dólar ( $ ) antes do nome da variável. 
Neste caso, o comando grep com a opção –l apenas mostra o nome do arquivo que contém o TEXTO 
procurado, e não seu conteúdo. Como o comando grep estava dentro de um if, caso tenha tido sucesso, isto 
é, TEXTO foi encontrado dentro de $arquivo, o comando more $arquivo é executado, o que fará com que o 
conteúdo do arquivo seja mostrado tela a tela.  
 
Em alguns casos, é desejável obter o resultado de um comando, isto é, aquilo que ele mostra na tela, e aplicá-
lo a outro comando. Isto pode ser feito de duas maneiras: 
 
$ more `grep –l TEXTO *`  
Esta eh uma linha contendo a palavra TEXTO. Bom proveito! 
 
ou ...  
 
$ more $(grep –l TEXTO *)  
Esta eh uma linha contendo a palavra TEXTO. Bom proveito! 
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Neste exemplo, o comando more irá mostrar na tela o conteúdo do arquivo cujo nome será o resultado do 
comando grep –l TEXTO *. Observe que existem duas formas: ou o comando a ser executado deve ser 
delimitado por crase, ou ser envolvido por $( … ).  
O exemplo a seguir mostra a diferença em usar crase ( ` ) ou $( ) envolvendo um comando: 
 
$ more $(grep –l TEXTO *)  
Esta eh uma linha contendo a palavra TEXTO. Bom proveito!  
$ grep –l POSIX * | more  
arquivo1.txt 
 
No segundo comando, o resultado do comando grep (arquivo1.txt) é passado pelo pipe para o comando more, 
que irá mostrá-lo tela a tela. No primeiro comando, o comando more irá utilizar como parâmetro o resultado 
do comando grep. 
 

Criando um Script 
 
Para criar um script é fácil. Basta criar um arquivo contendo todos os comandos desejados para o script, 
utilizando para isto qualquer editor de textos (p. ex. vi): 
 
#!/bin/sh #  
 
primeiro.sh #  
Este arquivo eh um script que procura por todos os arquivos contendo a #  
palavra TEXTO no diretorio atual, e entao imprime estes arquivo em  
# stdout  
for arquivo in *; do  
    if grep –q TEXTO $arquivo; then  
       more $arquivo  
     fi  
done  
 
exit 0 
 
Uma vez salvo o arquivo como nome primeiro.sh, precisamos torná-lo executável: 
 
$ chmod +x primeiro.sh 
 
Neste caso demos permissão de execução para todos. Se isto não for feito, o UNIX não terá como executar o 
arquivo, por causa de suas permissões. Duas observações são necessárias. Primeiro, observe que na primeira 
linha, #!/bin/sh, está sendo informado ao sistema operacional, qual programa irá interpretar os comandos que 
seguem, já que o conteúdo do arquivo não é um programa binário executável do sistema. Quando o UNIX 
encontra os caracteres #! nos dois primeiros bytes de um arquivo, ele trata o restante da linha como a 
localização do programa que irá interpretar o restante do script. Programas executáveis possuem outros bytes 
que dizem ao sistema operacional o tipo do executável. Isto garante ao UNIX uma forma de “reconhecer” vários 
tipos de executáveis.  
 
A segunda observação é que as linhas que começam com cerquilha ( # ) são tratadas como comentários. 
Somente a primeira linha, se possuir o caractere cerquilha seguido de uma exclamação ( #! ), é que será tratada 
de forma diferente.  
 
A única diferença para o nosso exemplo anterior é que incluímos o comando exit 0 no final do script. Apesar 
de não ser obrigatório, é boa prática colocá-lo indicando aos programas que invocarem nosso script se a 
execução foi bem-sucedida ou não. No UNIX, quando um programa retorna zero ( 0 ), ele FOI bem sucedido. 
Quando retorna algo diferente de zero, ele NÃO FOI bem-sucedido. Este é o método que o comand if do nosso 
script utiliza para saber se o comando grep foi bem-sucedido ou não. O programa grep foi construído para 
retornar zero quando consegue encontrar a palavra especificada, e diferente de zero quando não conseguir.  
 
Pode acontecer de ao tentarmos executar nosso script, recebermos uma mensagem de que ele não existe: 
 



                               Apostilas OBJETIVA – Ano XI -  Concursos Públicos - Brasil 

20 
 

$ primeiro.sh  
bash: primeiro.sh: command not found 
 
Isto acontece porque normalmente o diretório corrente não faz parte do caminho de procura por executáveis, 
definido pela variável de ambiente PATH. A solução é incluir o diretório atual, representado pelo ponto ( . ) no 
PATH, ou então dizermos explicitamente que queremos executar o script no diretório corrente: 
 
$ ./primeiro.sh  
Esta eh uma linha contendo a palavra TEXTO. Bom proveito! 
# palavra TEXTO no diretorio atual, e entao imprime estes arquivos em 
 
Curiosamente, nosso script também encontrou a palavra TEXTO existente nos comentários do nosso próprio 
script, por isso foi mostrada!  
 
Sintaxe do shell  
 
Após os exemplos iniciais, é hora de entrarmos em maiores detalhes do poder de programação do shell.  
 
O shell é particularmente fácil de aprender, não apenas porque a linguagem é fácil, mas porque é possível 
construir pequenos fragmentos do script separadamente, e mais tarde uní-los em um único script mais 
poderoso. 
 
Variáveis  
 
Não é necessário declarar variáveis no shell antes de usá-las. Elas simplesmente são criadas após o primeiro 
uso, e destruídas após o shell terminar. Todas as variáveis são na verdade do tipo string, mesmo que valores 
numéricos tenham sido atribuídos a elas. Na verdade, uma string com os números é atribuída a variáveis 
quando se deseja trabalhar com valores numéricos. O shell e outros utilitários irão converter a string para um 
valor numérico quando for necessário usá-los.  
 
Outro ponto importante é que os nomes das variáveis são sensíveis ao contexto, isto é, a variável teste é 
diferente de Teste, e também diferente de TESTE, assim como das outras combinações possíveis.  
 
Como dissemos anteriormente, o conteúdo de uma variável é acessado colocando-se o símbolo dólar ( $ ) 
antes do seu nome. Para vermos seu conteúdo, podemos utilizar o comando echo: 
 
$ saudacao=Oi  
$ echo saudacao  irá imprimir a palavra “saudacao”  
saudacao  
$ echo $saudacao  irá imprimir o conteúdo da variável “saudacao”  
Oi  
$ saudacao=”Ola mundo”  se a string contem espacos, limitar por aspas ou apostrofos  
$ echo $saudacao  
Ola mundo  
$ saudacao=7+5  valores numericos sao considerados strings  
$ echo $saudacao  
7+5 
 
Outra forma de atribuir valor a uma variável é utilizando o comando read. Este comando lê caracteres do 
teclado até que a tecla ENTER seja pressionada: 
 
$ read var  
Estou digitando isso  
$ echo $var  
Estou digitando isso 
 
Uma terceira maneira de atribuir valores a variáveis é utilizando a crase ou $( … ), como vimos nos exemplos 
anteriores: 
 




	Noções de Informática
	Conteúdo
	Conhecimentos básicos de linguagens de programação relativos a.....
	Sequência Lógica
	Algoritmo
	Programas
	Desenvolvendo Algoritmos
	Diagrama de Bloco
	Constantes, Variáveis e Tipos de Dados
	Variáveis
	Operadores
	Hierarquia das Operações Aritméticas
	Operadores Lógicos
	Operações Lógicas
	Comandos de Repetição
	Noções de linguagens de Script
	Atenção! Atenção!




