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Bem Vindo 

Hoje vamos “mergulhar” no Mundo 
da Informática 

 

§  Áreas de aplicação da informática 

§  Explicar o que faz um Engenheiro 
Informático 

§  Como um computador pode fazer 
coisas úteis 

§  Bases essenciais da programação 



Descobrir a  
Informática… 
…E descobrir a ti 

Como a informática se relaciona com as 
tuas capacidades e interesses 

 

Considerar opções de carreira 
relacionadas 



Informática e a “Sociedade da 
Informação” 

  Área multidisciplicar que trata da análise, 
recolha, classificação, manipulação, 
armazenamento, recuperação e 
disseminação da informação. 



Informática e a “Sociedade da 
Informação” 
  A informática toca um largo número de 
aspetos da nossa vida.  



Informática e Carreiras 
Sistemas de Informação: 
 
 
Todas as grandes empresas possuem sistemas 
informáticos que suportam as suas atividades de 
negócio   



Informática e Carreiras 
Sistemas Embarcados e Móveis: 
 
 
Existe também cada vez mais software presente no 
nosso dia-a-dia, em telemóveis, televisores e outros 
eletrodomésticos, relógios, ou automóveis 

  



Informática e Carreiras 
Gráficos e Vizualização: 
 
Os computadores são cada vez mais utilizados 
para criar ambientes virtuais em jogos e no 
cinema 
 
Muitos cientistas utilizam regularmente 
ferramamentas computacionais para analisar 
dados 



Informática e Carreiras 
Redes de Comunicação e Infraestrutura 
 
Grande dependência da nossa sociedade em 
serviços de comunicação em rede 
 
O normal funcionamento das empresas (de todas as 
dimensões) está cada vez mais dependente da 
infraestrutura de informação e comunicação 



Informática e Carreiras 
§ Desenvolvimento de 
Software 
§ Engenharia de Software 
§ Gestão de Bases de 
Dados 

§ Desenvolvimento Web 
§ Administração de 
Sistemas 
§ Administração de Redes 



Engenharia 
Informática 

Engenharia  
Informática 
Envolve: 
§  Teoria e Arquiteturas  
§  Hardware 
§  Engenharia de Software 
§  Programação 



Engenharia 
Informática 

Engenharia  
Informática 
Pode ser uma oportunidade para quem 
tem… 

§ Gosto pelas ciências e tecnologia 

§ Apetência para o raciocínio lógico  

§ Habilidade para solucionar problemas 

§ Capacidade de trabalho e persistência 



Engenharia 
Informática 

A Reter 
A informática… 

§ Tem uma vasta área de aplicação 

§ Pode ser uma opção de carreira 
aliciante 



Informática Viva 
Introdução 
 
Atividade 1: Informação Binária 



Informação Binária 
Os computadores representam os dados com 
zeros e uns – informação binária. 
 
Cada zero ou um, chama-se bit.  
 
Como um bit não pode representar muito, 
estes são normalmente utilizados em grupos 
de oito, que se chamam bytes. 
 
Os bits e bytes são utilizados para representar 
números, letras, cores, imagens, sons, etc 
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Folha de Atividade: Mais Sobre Números 
Binários 

1. Outra situação interessante dos números binários acontece quando um zero é 
colocado ao lado direito de um número. Se estivermos trabalhando na base 10 
(decimal), ao colocarmos um zero ao lado direito de um número, este é 
multiplicado por 10. Por exemplo, 9 torna-se 90, 30 torna-se 300. 

Mas o que acontece quando você coloca um 0 à direita de um número binário ? 
Tente isto: 

 1001 → 10010 
 (9)  (?) 

Tente com outros números para testar sua hipótese. Qual é a regra ? Por que 
você acha que isso acontece ? 

2. Cada um dos cartões que utilizamos até agora representa um bit no computador 
(bit é a abreviação do termo inglês binary digit - dígito binário). Dessa forma, o 
código alfabético que utilizamos até então pode ser representando usando 
apenas cinco cartões, ou bits. Entretanto, um computador deve saber se as letras 
são maiúsculas ou não, e deve também reconhecer dígitos, sinais de pontuação e 
símbolos especiais como $ ou ~. 

Procure um teclado e veja quantos caracteres um computador tem que 
representar. Então, quantos bits são necessários para um computador armazenar 
todos os caracteres ?  

A maioria dos computadores atualmente utiliza uma representação chamada 
ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Código Padrão 
Americano para Intercâmbio de Informação), que utiliza essa quantidade de bits 
para representar os caracteres, mas alguns países em que se falam outros 
idiomas precisam utilizar códigos maiores. 
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Informação Binária 
Trabalhar com números binários 
O 0 indica que os pontos do cartão estão escondidos, e o 1 
significa que os pontos do cartão são visíveis.  
 

Por exemplo:  

 

 

 

§ Qual é o número representado por 10101 ? E o 11111 ?  

§ Em qual dia do mês você nasceu ? Escreva-o em formato binário.  

§ Descubra os aniversários dos seus amigos em formato binário.  
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Folha de Atividade: Trabalhar com Números 
Binários 

O sistema binário utiliza o zero e o um para representar se um cartão está 
virado para cima ou não. O 0 indica que os pontos do cartão estão escondidos, e 
o 1 significa que os pontos do cartão são visíveis. Por exemplo: 

 

Vocês podem descobrir o número representado por 10101 ? E que tal 11111 ?  

 
Em qual dia do mês você nasceu ? Escreva-o em formato binário. Descubra os 
aniversários dos seus amigos em formato binário.  

Tente decifrar os seguintes números codificados: 

 

Para os mais espertos: Usando um conjunto de varas de comprimento 1, 2, 4, 8 e 
16 centímetros, mostre como é possível medir qualquer objeto de até 31 centímetros. 
Ou então, surpreenda um adulto mostrando-lhe como você consegue pesar objetos 

pesados, tais como malas ou caixas, com apenas uma balança e alguns pesos. 



Informática Viva 
Introdução 
 
Plano 



Plano (1/2) 
1. Introdução 
   (esta sessão) 

2. Labirinto 1 
   Com instruções simples podemos sair do labirinto. 

3. Programação em Papel Quadriculado  
   Uma primeira abordagem à programação. Como se pode  

“programar” um colega/amigo? 

4. Labirinto 2 
   Com instruções simples, condições e ciclos, podemos sair dos  

labirintos mais complexos! 



Plano (2/2) 
5. Fazer um Computador Funcionar 
   Os algoritmos são sequências de instruções que podem ser executadas por um 

computador. Vamos ver como é importante que sejam claras e o menos 
ambíguas possível e também veremos alguns exemplos de algoritmos 
importantes. 

6. Codificar Desenhos 
   Vamos continuar a explorar a utilização de instruções simples e ciclos, 

agora criar programas que fazem desenhos. 

7. Guerras no Lago 
   Dois patos numa luta pelo domínio do lago. Vamos utilizar as nossas  

capacidades de programação para criar o pato mais esperto.  

8. Resumo/Final 
   Conclusão do dia. 


