O que é fluxograma?
A relação entre Fluxograma x Algoritmo x Linguagem de Programação
Pesquise esses nomes na internet.

O FLUXOGRAMA
Fluxograma é um tipo de diagrama, e pode ser entendido como uma representação
esquemática de um processo, muitas vezes feito através de gráficos que ilustram de forma descomplicada a
transição de informações entre os elementos que o compõem. Podemos entendê-lo, na prática, como a
documentação dos passos necessários para a execução de um processo qualquer.
Utilização de símbolos gráficos padronizados para representar algoritmos
Vantagem: Entendimento de símbolos mais fácil ( texto)
Desvantagens: Necessidade de aprender a simbologia
Dificuldade: transcrever Algoritmo  Programa (Ausência de detalhes)
TERMINAÇÃO: Símbolo usado no início e no fim
do fluxograma. Este símbolo, obrigatoriamente,
será o primeiro a ser usado e o último a ser usado,
independente do tamanho do fluxograma;
EXIBIÇÃO NA TELA: Usado para identificar
uma informação que será exibida na tela. Pode ser
um nome, uma frase ou o valor de uma ou mais
variáveis. Atenção para o uso das aspas. Toda frase
deve ser informada entre aspas. A variável não pode
usar aspas.
ENTRADA MANUAL: Usado para definir entrada
de dados via teclado. Podemos definir uma ou mais
variáveis. Nunca usamos valores literais em Dados
(informações entre aspas). Usamos exclusivamente
as variáveis.
PROCESSO: Usado para calcular, atribuir alguma
informação ou cálculo para uma determinada
variável. A atribuição é identificada com o sinal :=
(dois pontos e igual).
DECISÃO: Usado para definir um fluxo de
processos dependendo de uma condição. Dentro do
símbolo está sempre representada uma pergunta.
CONECTOR:Usado para identificar uma
continuação do fluxograma.

O ALGORITMO E AS VARIÁVEIS
1) Declaração de Variáveis:
- Nomes simples; nunca possui espaço em branco;
- Não tem acento; não tem cedilha; não pode usar nenhum caracter especial;
- Não use traço. Use sub-traço (underline _ );
- Não pode começar com número. Pode possuir número no meio e fim do nome da variável;
- Não pode usar nomes especiais, que fazem parte da linguagem, como ESCREVA, LEIA, SE, FIMSE...
Nomes VÁLIDOS
X, Y, Z, W, A, B, C
SALARIO, NOME, SEXO
VALOR, VALOR1, VALOR2
SETOR_LESTE, VALOR_INSS08

Nomes INVÁLIDOS
1NOME, 3IDADE, NOME DA CIDADE
RECEPÇÃO, GERÊNCIA, FUNCIONÁRIO
SETOR-A, VALOR-DESCONTO
Nº1

2) Tipos de Variáveis:
INTEIRO: Qualquer variável que receba apenas números inteiros. Cálculos de adição e subtração
podem ser usados.
REAL : Variáveis com casas decimais. Pode receber o resultado de qualquer cálculo numérico.
CARACTER: Variáveis que recebem valores alfanuméricos.
3) Comparação dos símbolos do fluxograma com os comandos do algoritmo:

EXERCÍCIOS
Todos os exercícios abaixo devem ser feitos com fluxograma e depois desenvolvidos no VisualG
1) Faça um algoritmo que escreva seu nome.
2) Faça um algoritmo que escreva seu nome numa linha e o nome da sua escola em outra linha.
3) Faça um algoritmo que exiba o seu nome, a sua idade e a sua idade mais 10 anos. Em outra linha exiba a
frase “Fim do Programa”.
4) Faça um algoritmo que atribua a sua idade a uma variável numérica. Escreva seu nome e a sua idade (que
está na variável).
5) Faça um algoritmo que atribua o número 10 a uma variável e exiba seu valor. Acrescente 5 a esta variável e
exiba seu valor. Multiplique o valor da variável por 3 e exiba seu valor.
6) Faça um algoritmo que possua as variáveis x e y. Atribua 10 à variável x e 5 à variável y. Calcule e exiba a
soma, a subtração e a multiplicação das duas variáveis. Atribua a uma variável z a divisão de x e y.
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