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1  
Introdução 

A linguagem natural dos computadores é constituída 

exclusivamente dos algarismos 0 e 1. Qualquer instrução 

para um computador tem que ser convertida em uma longa 

seqüência de “zeros” e “uns”. Embora seja natural para os 

computadores, esta forma de trabalhar é extremamente 

cansativa e monótona para os humanos. Por isso, foram 

criadas várias linguagens de programação que funcionam 

como um intermediário na comunicação com os 

computadores. As instruções são escritas pelo programador 

através de uma linguagem de programação e o próprio 

computador se encarrega de traduzir estas instruções para 

“zeros” e “uns”. 

A linguagem PASCAL foi desenvolvida em 1968 pelo 

professor Niklaus Wirth do Instituto de Informática da ETH 

(Edgenössiche Technische Hochschule), em Zurique, Suíça. 

Sua denominação é uma homenagem a Blaise Pascal. 

 

BLAISE PASCAL 

(1623-1662) 

 

Matemático e filósofo 

francês que inventou a 

primeira calculadora 

mecânica 

O desejo de Wirth era dispor de uma nova linguagem que 

fosse simples, coerente e capaz de incentivar a confecção 

de programas claros e facilmente legíveis, favorecendo a 

utilização de boas técnicas de programação. Além disso, a 

linguagem deveria ser de fácil implementação, ou seja, os 

compiladores deveriam ser compactos, eficientes e 

econômicos. Dessa forma, com o surgimento dos 

microcomputadores, o Pascal vem sendo universalmente 

reconhecido. 

Em 1970, foi disponibilizado o primeiro compilador para a 

linguagem Pascal. Com o passar de alguns anos, a 

linguagem tornou-se um sucesso comercial como uma 

poderosa linguagem de programação. 

Embora não tenha sido a primeira linguagem a incorporar 

os conceitos da Programação Estruturada, o Pascal é 

considerado um marco na evolução das linguagens de 

programação. Tal reconhecimento é dado pelas suas 

características e por várias inovações introduzidas na sua 

época, tais como a criação de tipos, a estruturação de dados, 

a alocação dinâmica de variáveis com o auxílio de 

apontadores, a declaração de identificadores para 

constantes, a utilização de procedimentos que lêem e 

escrevem campos individuais em vez de registros 

completos, o uso de funções e procedimentos recursivos, 

etc. 

Uma grande vantagem da linguagem Pascal é a 

padronização de um conjunto de recursos básicos conforme 

definidos inicialmente por Niklaus Wirth, ainda que 

algumas regras de sintaxe possam variar de uma 

implementação para outra. Isto facilita o aprendizado e a 

transposição de programas entre diferentes equipamentos. 

O Turbo Pascal 

O Turbo Pascal foi a implementação mais usada da 

linguagem Pascal em microcomputadores. A sua primeira 

versão data do início dos anos 80 e foi sendo aprimorado 

continuamente. Na década de 90 foram lançadas as versões 

6.0 e 7.0. Após a versão 7.0 e algumas versões do Pascal 

para Windows, a Borland lança o ambiente de 

desenvolvimento Delphi, que faz uso da linguagem Object 

Pascal para programação em ambiente Windows. A partir 
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do na 2000, a Borland inicia o projeto para lançar o 

ambiente Delphi também para o sistema operacional 

LINUX, o Kylix. 

Pode-se dizer que o Turbo Pascal é o bisavô do Delphi e, 

apesar de sua defasagem em relação às poderosas 

linguagens visuais da atualidade, é a linguagem mais 

adequada para o aprendizado consistente de boas técnicas 

de programação. 
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2  
Características 

Tipos de Dados 

Numérico 

Os dados numéricos dividem-se em dois grupos: inteiros e 

reais. Os números inteiros podem ser positivos ou negativos 

e não possuem parte decimal. Os números reais podem ser 

positivos ou negativos e possuem parte decimal. 

Tipos Inteiros 

Tipo  Faixa Tamanho 

SHORTINT Inteiro -128 a 127 1 byte 

INTEGER Inteiro -32768 a 32767 2 bytes 

LONGINT Inteiro -2147483648 a 2147483648 4 bytes 

BYTE Inteiro 0 a 255 1 byte 

WORD Inteiro 0 a 65535 2 bytes 

 

Tipos Reais 

Tipo  Faixa Tamanho 

REAL Real 11 dígitos 6 bytes 

SINGLE Real 7 dígitos 4 bytes 

DOUBLE Real 15 dígitos 8 bytes 

EXTENDED Real 19 dígitos 10 bytes 

COMP Inteiro 19 dígitos 8 bytes 

 

Lógico 

Também chamados de dados booleanos, os dados do tipo 

lógico são representadas pelas palavras TRUE e FALSE, 

isto é, verdadeiro ou falso. Esse tipo de dado  ocupa 1 byte. 

Tipo Representação Tamanho 

BOOLEAN Lógico: True ou False 1 byte 

 

Caractere 

São dados formados por um único caractere ou por  uma 

cadeia de caracteres. Esses caracteres podem ser as letras 

maiúsculas, as letras minúsculas, os números e os 

caracteres especiais. 

Tipo Representação Tamanho 

CHAR 1 caractere 1 byte 

STRING Até 255 caracteres Até 255 bytes 

Identificadores 

Os identificadores são os nomes das variáveis, das 

constantes, das rotinas e unidades. As regras básicas para a 

formação dos nomes dos identificadores são: 

 Podem ter qualquer tamanho, porém apenas os 63 

primeiros caracteres são utilizados pelo compilador; 

 Os caracteres que podem ser utilizados na formação 

dos identificadores são os números, as letras 

(maiúsculas ou minúsculas) e o caractere sublinhado 

(_). Não são permitidos espaços em branco e caracteres 

especiais; 

 O primeiro caractere deve sempre se uma letra ou o 

caractere sublinhado; 

 O compilador não faz diferença entre letras maiúsculas 

e minúsculas. 

 Não é possível utilizar palavras reservadas como 

identificador. 

Exemplo: 

Identificadores 

permitidos 

Identificadore  

não permitidos 

A X5 5B X-Y 

Nota A32B E(13) Nota-1 

Matricula fig2h5 A:B B*D 

NotaFinal LucroTotal Km/H Terca-feira 
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Palavras Reservadas 

Palavras reservadas são nomes utilizados pelo compilador 

para representar comandos de controle do programa, 

operadores e nomes de seções de programa. Algumas 

palavras reservadas da linguagem Pascal são: 

And Array asm begin shr 

Case Const constructor destructor type 

Div Do downto else while 

End File for function String 

goto if implementation in unit 

inline interface label mod with 

nil Not object of then 

or Packed procedure program uses 

record Repeat set shl xor 

 

Expressões Aritméticas 

As expressões aritméticas são escritas linearmente usando a 

notação matemática, tendo como resposta sempre um valor 

numérico. Os operadores matemáticos são: 

Operador Função Operandos Resultado 

+ Soma Inteiro, Real Inteiro, Real 

- Subtração Inteiro, Real Inteiro, Real 

* Multiplicação Inteiro, Real Inteiro, Real 

/ Divisão Inteiro, Real Inteiro, Real 

div Divisão inteira Inteiro Inteiro 

mod Resto da divisão Inteiro Inteiro 

 

 Os operadores div e mod só podem ser aplicados com 

operandos inteiros. 

 O operador / sempre produz um resultado real. 

 Com os operandos +, -, * e /, se pelo menos um dos 

operandos for real então o resultado será real. 

Exemplos: 

3.0 * 3  9.0 9 / 2  4.5 9 div 2  4 

9 mod 2  1 2 div 9  0 2 mod 9  2 

2 / 9  0.22 2 + 4.6  6.0 9 / 3  3.0 

 

Funções Numéricas 

Um programa pode fazer uso de algumas funções 

numéricas que são predefinidas na linguagem Pascal. 

Algumas dessas funções são: 

Função Argumento Resultado Em Pascal 

| x | Inteiro, Real Inteiro, Real ABS(x) 

e
x
 Inteiro, Real Real EXP(x) 

sen x Inteiro, Real Real SIN(x) 

cos x Inteiro, Real Real COS(x) 

arctg x Inteiro, Real Real ARCTAN(x) 

ln x Inteiro, Real Real LN(x) 

Parte inteira de x Real Inteiro TRUNC(x) 

Arredondar x Real Inteiro ROUND(x) 

Parte fracionária de x Real Inteiro FRAC(x) 

Raiz quadrada de x Inteiro, Real Real SQRT(x) 

x
2
 Inteiro, Real Inteiro, Real SQR(x) 

  Real PI 

Incrementar Inteiro Inteiro INC(x,valor) 

Decrementar Inteiro inteiro DEC(x,valor) 

Expressões Lógicas 

Expressões lógicas são expressões cujos operandos são 

relações, tendo como resposta um valor booleano (true ou 

false). Uma relação é uma comparação entre dois valores 

do mesmo tipo. Os operadores relacionais são: 

= Igual 

<> Diferente 

<= Menor ou Igual 

>= Maior ou Igual 

< Menor 

> Maior 

in Contido em (conjunto) 

 

O resultado de uma relação é sempre um valor lógico (true 

ou false). 

Operadores Lógicos 

As operações lógicas são: 

Operação Resultado 

x AND y True: se x e y forem true 

False: se x ou y for false 
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x OR y True: se x ou y for true 

False: se x e y forem false 

x XOR y True: se x e y tiverem valores diferentes 

False: se x e y tiverem valores iguais 

NOT x True: se x for false 

False: se x for true 

 

Funções Lógicas 

A linguagem Pascal possui algumas funções lógicas 

predefinidas: 

Função Argumento Resultado Em Pascal 

O numero x é impar? Inteiro Lógico ODD(x) 

Fim de linha? Arquivo F Lógico EOLn(F) 

Fim de arquivo? Arquivo F Lógico EOF(F) 

Expressões Literais 

Expressões literais são expressões cujas respostas são 

valores literais. Veja a seguir algumas funções literais 

predefinidas. 

ORD(x) Retorna um valor inteiro que indica o código ASC de x. 

CHAR(x) Retorna o caractere que possui o valor ASC igual a x 

SUCC(x) Retorna o sucessor de x na tabela ASC 

PRED(x) Retorna o predecessor de x na tabela ASC 

Prioridade 

Pode-se ter mais de um operador em uma mesma expressão 

aritmética. Quando isso acontece, o Pascal calcula a 

expressão obedecendo a seguinte ordem: 

1. (   ) 

2. funções 

3. NOT 

4. *, /, div, mod, and 

5. +, -, OR 

6. =, <>, <, <=, >, >=, in 
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3  
Comandos Básicos 

Estrutura de um Programa Pascal 

Como todas as linguagens humanas, as linguagens de 

programação de computadores têm vocabulário próprio e 

regras de gramática. Felizmente as linguagens de 

programação têm menos palavras que as linguagens 

humanas. As palavras que fazem parte de uma linguagem 

de programação são chamadas palavras reservadas. Um 

programa Pascal contém seqüências de declarações que 

utilizam palavras reservadas, procedimentos, funções, e 

outros identificadores que você define para usar em seu 

programa. 

O Pascal tem seus próprios sinais de pontuação e outros 

caracteres especiais. O conjunto de regras gramaticais e 

regras de pontuação de uma linguagem é comumente 

chamada sintaxe. 

A estrutura básica de todo programa Pascal é a seguinte: 

PROGRAM <nome do programa>; 

USES <nome das unidades>; 

CONST <nome da constante=valor>; 

TYPE <nome do tipo: descrição> 

VAR <nome da variável: tipo>; 

BEGIN 

 bloco de comandos; 

END. 

 

Seção Função 

PROGRAM Cabeçalho de identificação do programa 

USES Indica quais unidades serão usadas 

CONST Define as constantes 

TYPE Define um novo tipo utilizando os tipos existentes na 

linguagem Pascal 

VAR Define as variáveis do programa e seus respectivos 

tipos. 

BEGIN Inicia o bloco principal do programa 

END Termina o bloco principal do programa 

 

Na linguagem Pascal o ponto-e-vírgula (;) serve como 

separador de comandos. 

As declarações PROGRAM  e USES 

Todo programa Pascal deve iniciar com a declaração 

PROGRAM seguido de um identificador (nome) do 

programa. 

PROGRAM NomePrograma; 

A declaração USES aparece imediatamente após a 

declaração PROGRAM. Na declaração USES são 

especificadas as UNITS que seu programa irá utilizar. 

USES Unit1, Unit2, Unit3,...; 

Uma Unit é uma biblioteca de comandos especializados em 

determinada tarefa. Por exemplo, existe uma Unit chamada 

PRINTER onde estão agrupadas alguns comandos úteis 

para  imprimir relatórios. 

O Turbo Pascal faz a ligação do seu programa e todas as 

Units especificadas. As Units declaradas serão compiladas 

juntamente com o seu programa.  

Declaração de constantes (CONST) 

Uma constante é semelhante a uma variável; ambas 

permitem atribuir um nome a um valor usado em um 

programa. A diferença entre uma constante e uma variável 

é que uma constante só pode assumir um valor 

predeterminado dentro de um programa. 

As constantes são declaradas e recebem um valor em uma 

declaração CONST, que é geralmente colocada antes da 

declaração VAR. Pode-se usar a declaração CONST para 

definir um ou mais identificadores de valores invariáveis. A 

sintaxe da declaração CONST é: 
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CONST NomeConst1 = valor1; 

   NomeConst2 = valor2; 

... 

NomeConst Identificador  da constante 

Valor Valor da constante 

 

Declaração de Tipos (TYPE) 

A linguagem Pascal permite a criação de novos tipos de 

dados, além daqueles predefinidos. É como se a cada 

definição de um novo tipo de dado, um novo tipo é 

acrescentado ao conjunto dos tipos predefinidos do Pascal. 

TYPE nomeTipo1= descrição1; 

   NomeTipo2= descrição2; 

NomeTipo Indicador de tipo 

Descrição Descrição de um novo tipo através de tipos 
predefinidos 

Exemplo: 

 

TYPE índices = 0..63; 

  Inteiro_Longo = longInt; 

 

Declaração de Variáveis (VAR) 

Na linguagem Pascal, todas as variáveis têm que ser 

declaradas, o que é feito através da declaração VAR. Na 

declaração VAR devem ser citadas todas as variáveis 

usadas no programa, com os respectivos tipos. 

VAR  nomeVar1, nomeVar2...: tipo1 

 nomeVar3, nomeVar4...: tipo2; 

NomeVar Identificador da variável 

Tipo Tipo da variável 

 

Exemplo 

O exemplo seguinte mostra a declaração de algumas 

variáveis. 

… 

Type: Endereco: String[50]; 

  Data: LongInt; 

 

var Contador, Indice: Integer; 

  Escolha: Char; 

  Horas, Salário: Real; 

  Nome: String[30]; 

  End: Endereco; 

  Observacao: String; 

  Nascimento: Data 

  Atual: Boolean; 

… 

 

O Programa Principal 

Após todas as declarações vistas anteriormente, vem em 

seguida o programa principal. O programa principal inicia 

com a instrução BEGIN e termina com a instrução END 

seguido por um ponto final (.). 
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Exemplo: 

O programa a seguir calcula as raízes da equação de 

segundo definidas através da definição dos coeficientes a, b 

e c, tomando-se a forma ax2+bx+c. 

PROGRAM segundo_grau; 

(* Calcula equacoes do segundo grau *) 

USES crt; 

VAR a, b, c, delta, x1, x2: Real; 

BEGIN 

 ClrScr;  { limpa a tela } 

 

 Write('Digite o valor de A: '); 

 Readln( a ); 

 Write('Digite o valor de B: '); 

 Readln( b ); 

 Write('Digite o valor de C: '); 

 Readln( c ); 

 delta := SQR(b) - 4*a*c; 

 if delta < 0 then 

  write('Nao existe raizes reais') 

 else 

  begin 

   x1 := (-b+SQRT(delta)) / (2 * a); 

   x2 := (-b-SQRT(delta)) / (2 * a); 

   Writeln('Raizes:',x1:5:2,' e ', x2:5:2); 

  end; 

 

 Readkey; {aguarda pressionar tecla} 

 

END. 

Comando de Atribuição 

É utilizado para atribuir valores às variáveis. Na linguagem 

Pascal é representado por := (dois pontos seguido do sinal 

de igual). 

Exemplo: 

Cor := „verde‟ 

Teste := false 

Media := (n1+n2) / 2 

X := odd(4) 

Comentários 

Os comentários não são interpretados pelo compilador. 

Servem apenas para esclarecer o programado e servem de 

documentação. Para escrever comentários em seus 

programas deve-se utilizar chaves ou parênteses seguido de 

asterisco. 

{...} 

(*...*) 

Comandos de Controle 

Clrscr 

O comando ClrScr  (abreviação de Clear Screen) apaga o 

texto presente na tela e posiciona o cursor para o canto 

superior esquerdo. 

Keypressed 

A função KeyPressed é uma função booleana que permite 

verificar se alguma tecla foi pressionada pelo usuário. A 

função não lê a tecla pressionada; apenas revela se existe 

alguma informação no buffer de teclado. 

GotoXY 

GotoXY( x, y ) 

x, y  Coordenada onde será posicionado o cursor 

Permite posicionar o cursor em uma determinada posição 

da tela especificada pelas coordenadas (x, y), onde x 

representa a coluna e y a linha da tela. 

Sound / NoSound 

Sound( freqüência ); 

freqüência Freqüência em hertz (número inteiro) 

Este comando emite um som no alto-falante do computador 

até encontrar uma declaração NoSound. Na ausência de 

uma declaração NoSound, o alto-falante continua ligado 

durante a execução do programa, depois que o programa 

termina e até mesmo depois de sair do Turbo Pascal. 
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NoSound; 

Interrompe a emissão do som iniciado pelo comando 

Sound. 

Readkey 

A função ReadKey lê o valor de uma única tecla que o 

usuário pressionou. O valor de retorno da função ReadKey 

é um caractere correspondendo à tecla pressionada. 

Comandos de Entrada e Saída 

Em uma aplicação interativa, um programa apresenta 

informações na tela do computador. O usuário, utilizando o 

teclado, fornece informações à aplicação. Um programa 

pode usar as procedures padrões do Pascal chamadas 

WRITE e WRITELN para mostrar informações na tela. 

Um programa pode necessitar que o usuário forneça certas 

informações durante sua execução. Para isso pode-se usar 

as procedures padrões de leitura do Pascal chamadas 

READ e READLN. 

Read / ReadLn 

O Pascal dispõe de dois comandos de propósito geral para 

entrada de dados: READ e READLN. Estes comandos lêem 

uma ou mais valores e copiam estes valores nas variáveis.  

READ(var1, var2, var3, ...); 

 

READLN(var4, var5, var6, ...); 

Estes comandos separam um valor de entrada de um 

próximo através da leitura e reconhecimento de caracteres 

delimitadores que são incluídos na entrada. Por exemplo, 

espaços, tabulações, podem ser usados como delimitadores 

entre os valores numéricos de uma entrada. 

Uma das diferenças básicas entre READ e READLN 

envolve a leitura de uma linha de texto. Em uma seqüência 

de comandos READLN, cada comando lê valores da linha 

atual e prepara para continuar lendo do início da próxima 

linha. Em uma seqüência de comandos READ é lido 

valores um após outro, mesmo encontrando uma marca de 

final de linha. Em geral, esta distinção é mais relevante 

quando o comando READ é utilizado para ler arquivos tipo 

texto armazenados no disco. Para leitura do teclado, você 

provavelmente usará mais o comando READLN do que o 

comando READ. 

Exemplo: 

Utilizando as seguintes declarações de variáveis 

VAR num: Integer; 

  nota: Real; 

se forem fornecidas os seguintes valores 

01 60.5 02 88.6 

03 83.4 04 88.7 

05 41.2 06 71.8 

07 31.4 08 41.6 

quatro execuções repetidas do comando 

ReadLn( num, nota ); 

atribuirão à variável num os valores 

01 03 05 07 

e à variável nota serão atribuídos os valores 

60.5 83.4 41.2 31.4 

Em cada linha, os valores além do segundo serão 

ignorados. 

Por outro lado, em quatro execuções repetidas do comando 

Read( num, nota ); 

Fornecidos os mesmos dados, serão atribuídos à variável 

num os valores 

01 02 03 04 

e à variável nota os valores 

60.5 88.6 83.4 88.7 
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Exemplo: 

O usuário informa o seu nome e o programa apresentará a 

frase Bom dia seguida do nome que foi informado. 

PROGRAM bom_dia; 

USES CRT; 

CONST saudacao = 'Bom dia '; 

VAR nome: STRING; 

BEGIN 

 WRITE(‘Qual o seu nome ?' ); 

 READLN(nome); 

 WRITELN(saudacao+nome ); 

END; 

 

Exemplo: 

O usuário informa o raio de um círculo e o programa 

calcula o diâmetro, o perímetro e a área. 

PROGRAM Circulo; 

USES CRT; 

CONST Pi = 3.14; 

VAR Raio, Diametro, Perimetro, Area: REAL; 

BEGIN 

 ClrScr; 

 write('Entre com o raio e pressione Enter'); 

 readln( Raio ); 

 

 Diametro := Raio * 2.0; 

 Perimetro := Diametro * Pi; 

 Area := Pi * SRQ(Raio); 

 

 writeln('Raio do circulo: ', Raio); 

 writeln('Diametro do circulo: ', Diametro); 

 writeln('Perimetro do circulo: ', Perimetro); 

 writeln('Area do circulo: ', Area); 

END. 

 

Write / WriteLn 

Na sua forma mais simples, os comandos WRITE e 

WRITELN apresentam dados na tela. Os dois comando 

apresentam as informações na posição atual do cursor. A 

diferença entre elas é que o WRITELN faz com que o 

cursor se posicione no início da próxima linha, após ter 

apresentado todas as suas informações. 

Pode-se utilizar o comando WRITE para apresentar dados 

lado a lado em uma mesma linha da tela. A instrução 

WRITELN pula uma linha após apresentação dos dados. 

WRITE( var1, var2, var3, ... ); 

 

WRITELN(var4, var5, var6, ...); 

Os argumentos dos comandos WRITE e WRITELN podem 

ser variáveis, expressões ou constantes de qualquer tipo de 

dados simples: char, string, boolean, integer ou real.  

A diferença entre esses dois comandos é que o WRITELN, 

após a escrita dos valores (argumentos), provoca uma 

mudança de linha na unidade de saída utilizada. 

Exemplo: 

Considere as seguintes variáveis e seus respectivos 

conteúdos: 

X = „Jose‟ A = 80 

Y = „Maria‟ B = 75 

Z = „Paulo‟ C = 100 

Algumas das formas de apresentar o conteúdo dessas 

variáveis podem ser: 

Comando Resultado 

WriteLn(X, A, Y, B, Z, C); Jose80Maria75Paulo100 

WriteLn( X, A ); 

WriteLn( Y, B ); 

WriteLn( Z, C); 

Jose80 

Maria75 

Paulo100 

WriteLn( X ); 

WriteLn( A ); 

WriteLn( Y ); 

WriteLn( B ); 

WriteLn( Z ); 

WriteLn( C ); 

Jose 

80 

Maria 

75 

Paulo 

100 

Formatando a Saída de Dados 

Existem situações em que precisamos que os dados sejam 

apresentados na tela de forma elegante. Para controlarmos o 

formato com que os dados serão apresentados, o Pascal 

possui uma notação especial, que utiliza o caractere ":" 
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(dois-pontos) para especificarmos o tamanho exato da 

informação a ser apresentada na tela. 

argumento:tamanho 

 

Exemplo: 

A seguinte instrução apresenta o valor de i justificado à 

direita de um campo contendo 7 colunas: 

WRITELN(i:7); 

Se o valor de i ultrapassar sete dígitos, o Pascal ignora o 

formato e apresenta o valor exato de i. 

 

Pode-se usar outra forma desta notação para especificar o 

número de casas decimais que será mostrado para valores 

numéricos: 

argumento:tamanho:decimais 

 

Exemplo: 

A seguinte instrução apresenta o valor real contido na 

variável total em um campo com oito posições, sendo que 

dois deles estão depois do ponto decimal. 

WRITELN(total: 8: 2); 

Estruturas Condicionais 

Durante a execução, um programa pode utilizar estruturas 

de decisão para executar diferentes instruções dependendo 

de alguma condição.  

O Pascal oferece duas diferentes estruturas de decisão, 

representada pelas palavras reservadas IF e CASE. A 

estrutura IF é mais simples das duas. Você utiliza a 

estrutura IF para decidir entre dois blocos de instruções, ou 

para decidir se um bloco será executado. A estrutura CASE 

é útil para escolher entre vários blocos de instruções. O 

comando CASE pode servir para substituir uma grande 

quantidade de comando IF. 

O Comando IF 

A instrução IF permite que o programador controle a 

execução de outras instruções (ou bloco de instruções) do 

programa, dependendo do valor de uma variável ou 

expressão booleana. Quando a expressão booleana tem o 

valor True, a instrução (ou bloco) que segue a palavra 

THEN é executada. Quando a expressão booleana tem o 

valor False, a instrução (ou bloco) que segue a palavra 

ELSE é executada. 

IF expressão-booleana THEN instrução; 

 

IF expressão-booleana THEN 

 instrução1 

ELSE 

 instrução2; 

 

IF expressão-booleana THEN 

 BEGIN 

  instrução; 

  … 

 END 

ELSE 

 BEGIN 

  instrução; 

 … 

 END; 

expressão-booleana 

 expressão, constante ou variável boleana. 

Instrução qualquer instrução Pascal, inclusive outra 
instrução IF. 
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O Comando CASE 

CASE variável-controle OF 

 constante1: instrução1; 

 constante2: instrução2; 

 ... 

ELSE 

 instrução; 

END; 

variável-controle 
é uma variável de tipo ordinal (inteiro, 
caracter). 

constante pode ser um único valor, vários valores 
isolados separados por vírgula ou uma faixa 
de valores, indicadas pelo valor mínimo e 
máximo separados por dois pontos (..). 

Exemplo: 

… 

Taxa := 100; 

Case (Valor mod Taxa) of 

 2, 9: Taxa := 500; 

 5: Taxa := 600; 

 4, 7, 8: Taxa := 900; 

Else 

 Taxa := 110; 

end; 

WriteLn(Taxa); 

… 

 

O comando CASE é equivalente a uma série de comandos 

IF. Se a variável de controle é igual a uma das constantes de 

uma lista, a instrução ou bloco de instruções associadas à 

lista é executado. Se a variável de controle não é igual a 

nenhuma das constantes, a declaração case não terá nenhum 

efeito e o computador passa para à instrução seguinte do 

programa. 

Estruturas de Repetição 

Na linguagem Pascal estão disponíveis três estruturas de 

repetição (loop) que fornecem uma grande flexibilidade na 

representação de um processo repetitivo. Um loop executa 

uma instrução (ou bloco de instruções) repetidamente. 

As três estruturas de repetição em Pascal são representadas 

pelas palavras reservadas FOR, WHILE e REPEAT. 

O Comando FOR 

O comando FOR é usado para repetir várias vezes a mesma 

instrução ou bloco de instruções. Durante a execução, uma 

variável usada como índice assume uma série de valores, 

desde um dado valor inicial até um valor final. Na forma 

FOR-TO, o índice assume valores crescentes; na forma 

FOR-DOWNTO, o índice assume valores decrescentes. A 

forma geral da declaração é a seguinte: 

FOR índice := inicial TO final DO 

instrução; 

 

FOR índice := inicial TO final DO 

BEGIN 

 instrução; 

 instrução; 

 ... 

END; 

índice O índice é uma variável ordinal. O índice 
pode ser do tipo inteiro, caractere, byte ou 
definido pelo usuário. Não pode ser uma 
variável real. 

inicial Valor inicial da variável índice. 

final Valor final da variável índice. 

instrução Qualquer instrução Pascal. 

 

FOR índice := inicial DOWNTO final DO 

BEGIN 

 instrução; 

 instrução; 

 ... 

END; 

As variáveis ordinais possuem uma propriedade chamada 

“ordem”. Em outras palavras, faz sentido falar em número 

inteiro “seguinte” ou no caractere “anterior”. O número 

inteiro que vem depois de 6 é 7; o caractere que precede M 

é L. As variáveis reais não são ordinais. Não faz sentido 
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falar no número real “seguinte”, porque entre dois números 

reais quaisquer sempre existe outro número real. 

É importante notar que se inicial for maior ou igual a final, 

as instruções contidas no loop do tipo FOR-TO serão 

simplesmente ignoradas. O mesmo acontecerá em um loop 

do tipo FOR-DOWNTO se inicial for menor que final. 

Atenção: 

O valor do índice só é definido no interior do loop. Depois 

que o programa sai de um loop FOR-TO ou FOR-

DOWNTO, a variável usada como índice tem um valor 

indefinido. Se o valor dessa variável for usado depois de o 

programa sair do loop, o programa irá se comportar de 

forma imprevisível. 

O Comando REPEAT 

A instrução REPEAT faz com que uma instrução (ou bloco 

de instruções) seja executada repetidas vezes, até que uma 

certa condição seja satisfeita. Observe que na forma 

composta da declaração, as palavras BEGIN e END não são 

usadas para delimitar as declarações que fazem parte do 

loop; este sempre começa pela palavra REPEAT e termina 

na palavra UNTIL. 

REPEAT instrução UNTIL condição; 

 

REPEAT 

 instrução; 

 instrução; 

 ... 

UNTIL condição; 

Iinstrução é qualquer instrução Pascal. 

Condição é uma expressão booleana. 

 

Como a condição é verificada no final do loop, todo 

comando REPEAT é executado pelo menos uma vez. Se a 

condição nunca assume o valor True, o loop só pára se o 

programa for interrompido do manualmente. 

O Comando WHILE 

O comando WHILE é semelhante ao REPEAT. A principal 

diferença está no fato de que o REPEAT é sempre 

executado pelo menos uma vez; o WHILE pode não ser 

executado nenhuma vez. 

WHILE condição DO instrução. 

 

WHILE condição DO 

BEGIN 

 instrução; 

 instrução; 

 instrução 

END; 

Condição  expressão booleana. 

instrução  instrução Pascal.  

Comandos para Manipulação de Strings 

Pos 

A função POS retorna um valor do tipo BYTE 

representando a posição de uma Substring dentro de uma 

String. Essa função recebe dois argumentos do tipo 

STRING: 

POS(subString, stringVal) 

Se a substring não é encontrada dentro da string a função 

POS retorna o valor zero. 

Exemplo: 

var S: String; 

begin 

 S := '   123.5'; 

 { Converte espacos em zeros } 

 while Pos(' ', S) > 0 do 

  S[Pos(' ', S)] := '0'; 

end. 

 

Copy 

A função COPY retorna uma copia da substring que está 

localizada em uma posição específica de uma String. Esta 
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função recebe três argumentos: o primeiro argumento é do 

tipo STRING e os dois seguintes do tipo BYTE. 

COPY(strVar,Posicao,Tamanho); 

O primeiro argumento, strVar, é a string cuja substring 

será copiado. O segundo argumento, Posicao, dá a 

posição inicial da substring; o terceiro argumento, 

Tamanho, representa o tamanho da substring resultante. 

Exemplo: 

var S: String; 

begin 

 S := 'ABCDEF'; 

 S := Copy(S, 2, 3); { 'BCD' } 

end. 

Insert 

A procedure INSERT aumenta o tamanho de uma string 

através da inserção de uma nova substring em uma posição 

específica. 

INSERT(subString,stringVar,inicio ) 

O primeiro e o segundo argumentos são do tipo STRING e 

o terceiro é do tipo INTEGER. subString é a string que 

será inserido em stringVar, começando na posição 

inicio. 

Exemplo: 

var S: String; 

begin 

  S := 'Honest Lincoln'; 

  Insert('Abe ', S, 8);  { 'Honest Abe Lincoln' } 

end. 

Delete 

A procedure DELETE remove uma substring de um 

tamanho específico de uma determinada posição em uma 

string. 

DELETE( stringVar,inicio,subTamanho ) 

O primeiro argumento é a string de onde a substring será 

excluida. O segundo e terceiro argumentos são valores 

inteiros: inicio é a posição inicial em stringVar, e 

subTamanho é o tamanho da substring que será excluído.  

Exemplo: 

var s: string; 

begin 

 s := 'Honest Abe Lincoln'; 

 Delete(s,8,4); 

 Writeln(s); { 'Honest Lincoln' } 

end. 

Length 

Informa o tamanho (número de caracteres) de uma String. 

LENGTH( stringVar ); 

Exemplo: 

var S: String; 

  Tam: Integer; 

begin 

 S := ‘Sao Paulo’ 

 Tam := LENGTH( 'Sao Paulo'); 

 Writeln( 'Tamanho: ', tam:2 , ' caracteres'); 

end. 

Tamanho :  9 caracteres 

Comandos Numéricos 

Comando Descrição 

ABS Retorna o valor absoluto (positivo) do argumento. 

SIN Retorna o seno do argumento em radianos. 

COS Retorna o co-seno do argumento em radianos. 

ARCTAN Retorna o arco-tangente do argumento expresso em 

radianos. 

INT Retorna a parte inteira do argumento de tipo Real. 

FRAC Retorna a parte fracionária do argumento de tipo 

Real. 

SQR Retorna o quadrado do argumento. 

SQRT Retorna a raiz quadrada do argumento. 

PI Retorna o valor de Pi (). 

LN Retorna o logaritmo natural do argumento. 

RANDOMIZE Aciona o gerador de números aleatórios 

RANDOM Retorna um número inteiro aleatório 
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4  
Estruturas de Dados 

Arrays 

Array Unidimensional (Vetor) 

Uma estrutura do tipo ARRAY é uma seqüência de 

variáveis, todas do mesmo tipo, com o mesmo identificador 

(nome) e alocados seqüencialmente na memória. Uma vez 

que as variáveis possuem o mesmo nome, o que as 

distingue é um índice que referencia sua posição dentro da 

estrutura 

A declaração de uma variáveil do tipo vetor possui a 

seguinte forma: 

VAR 

VarArray: Array[Inicio..Fim] of Tipo; 

Cada elemento em um vetor representa um valor de mesmo 

Tipo. Inicio e Fim, que aparecem entre colchetes, são 

valores ordinais que representam o índice inicial e o índice 

final do vetor. Esses dois valores definem o tamanho do 

array. 

Exemplo: 

VAR 

 OpcoesMenu: ARRAY[1..10] OF STRING[13]; 

 

O trecho de programa acima declara a variável denominada 

OpcoesMenu, definida como um array contendo dez 

elementos indexados de 1 até 10. Cada elemento do array é 

do tipo STRING[13].  

Exemplo: 

PROGRAM TimeFutebol; 

USES Crt; 

VAR Jogador: array[1..11] of string[30]; 

  Camisa: array[1..11] of integer; 

  j: integer; 

BEGIN 

 FOR j := 1 TO 11 DO 

 BEGIN 

  WRITE( 'Nome do jogador ', j, ' : '); 

  READLN( Jogador[ j ] ); 

  WRITE( 'Numero da Camisa: ' ); 

  READLN( Camisa[ j ] ); 

 END; 

 FOR j := 1 to 11 do 

  WRITELN(Camisa[ j ],' - ',Jogador[ j ]); 

END. 

Array Multidimensional (Matriz) 

Um ARRAY com duas ou mais dimensões é chamada de 

matriz. Uma matriz pode ser considerada como um 

conjunto de dados dispostos em linhas e colunas. 

Exemplo: 

VAR 

 Tabuleiro: ARRAY[0..7, 2..9] of INTEGER; 

 

O trecho de programa acima declara a variável denominada 

Tabuleiro, definida como um array de 8 por 8 elementos  

(64 elementos no total) indexados de 0 até 7 na primeira 

dimensão e de 2 até 9 na segunda dimensão. Cada elemento 

da matirz é do tipo INTEGER.  

Exemplo: 

Os nós do grafo apresentado a seguir representam cidade, e 

os arcos representam a presença de uma estrada ligando 

duas destas cidades. Os números ao lado dos arcos 

representam a distância medida em quilômetros. 
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Pode-se representar numericamente este grafo por uma 

variável composta bidimensional, na qual a distância entre 

duas cidades i, j é indica pelo elemento D(i, j); se i = j ou se 

não houver conexão entre i e j, D(i, j) será zero. Desta 

forma, tem-se: 

 1 2 3 4 5 6 

1 0 100 15 0 0 0 

2 100 0 40 180 200 0 

3 15 40 0 45 90 0 

4 0 180 45 0 0 101 

5 0 200 90 0 0 120 

6 0 0 0 101 120 0 

Esta tabela de distâncias pode ser representada em um 

programa através de uma matriz de 6 por 6 elementos, onde 

os índices de cada dimensão são numerados de 1 a 6.  

 

VAR distancias: Array[1..6, 1..6] of integer; 

Registros (Record) 

Uma matriz de strings pode ser usada para guardar os 

nomes dos jogadores de um time de futebol. Uma matriz de 

números reais pode ser usada para guardar os salários dos 

jogadores. Entretanto, uma matriz não pode ser usada para 

guardar os nomes e os salários dos jogadores ao mesmo 

tempo, porque todos os elementos de uma matriz devem ser 

do mesmo tipo. Nesse caso, em lugar de usar uma matriz, 

pode-se usar um registro (Record). 

Record é um tipo estruturado de dado que permite a 

associação de dados de diferentes tipos dentro de uma 

mesma estrutura. 

Exemplo: 

Pode-se declarar um registro chamado “cadastro” da 

seguinte forma: 

VAR Cadastro= record 

   Endereco: String[50]; 

   CPF:real; 

   Sexo: char; 

   HT: array[1..3] of real; 

  End; 

Exemplo: 

Pode-se ter uma composição de variáveis do tipo Record: 

VAR Cadastro: Record 

   Endereço: Record 

       Rua: String[30]; 

       Numero: Integer; 

       Complemento: String[20] 

       CEP: longint; 

      end; 

   Sexo: char; 

   HT: array[1..3] of real; 

  end; 

 

Outra maneira de se fazer a declaração de um Record é 

através da criação de tipos 

TYPE Ender= Record 

     Rua: String[30]; 

     Numero: Integer; 

     Complemento: String[20] 

     CEP: longint; 

    end; 

  Cad= Record 

     Endereco: Ender; 

     Sexo: char 

     HT: array[1..3] of real; 

    end; 

 

VAR Cadastro: cad; 

  End2: Ender; 

 

A referência a um componente de uma estrutura do tipo 

Record é feito através da menção do nome do registro mais 

externo aos mais internos e finalmente ao identificador do 

componente. 

Exemplo: 

O acesso ao componente CEP do registro declarado no 

exemplo anterior é feito da seguinte forma 
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VAR cp: longint; 

begin 

 cp := Cadastro.Endereco.CEP; 

 

end. 
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5  
Arquivos 

Arquivos são estruturas de dados armazenadas em meios 

magnéticos ou óticos como discos, disquetes ou CDs. 

Os arquivos são usados quando as informações são muito 

numerosas para caber na memória principal ou quando he 

necessidade de armazenamento permanente de 

informações. 

A linguagem Pascal permite usar dois tipos de arquivos: 

binário e texto. 

Arquivos Binários 

Arquivos do tipo binário usam o sistema binário de 

numeração para armazenar tanto informações numéricas 

quanto informações literais. 

Um arquivo binário é formado por uma seqüência de 

registros, todos do mesmo tipo, que por sua vez são 

formados por campos. Um registro é a menor quantidade de 

informação que pode ser lida ou gravada em um arquivo 

binário. 

Um arquivo binário é sempre seqüencial, isto é, os registros 

são colocados um após o outro, em seqüência. O acesso 

poderá ser seqüencial ou direto, através do número de 

ordem do registro. 

VAR  varArquivo: file of tipoRegistro 

VarArquivo identificador associado ao arquivo 

TipoRegistro tipo Record que define o formato do registro 

 

Exemplo: 

TYPE endereço = Record 

   Nome, 

   Rua: string[30]; 

   Numero: Integer; 

   Cidade: String[25]; 

  End; 

VAR Agenda: file of endereco; 

 

Abrindo um Arquivo Binário 

Todo arquivo possui um nome interno, declarado no 

programa e um nome externo, usado pelo sistema 

operacional. Antes de abrir um arquivo, é necessário 

associar o nome interno ao externo. Isso é feito com 

seguinte comando: 

 Assign( varArquivo, nomeArquivo) 

VarArquivo nome interno do arquivo declarado no 
programa; 

NomeArquiv nome do arquivo usado pelo sistema 
operacional. 

 

Exemplo: 

… 

TYPE regAgenda = record. 

  Nome: string[30]; 

  Endereço: string[50] 

 End; 

 

VAR Agenda: file of regAgenda 

begin 

 assign( Agenda, ‘c:\Aganda.dat’); 

… 

 

Todo arquivo binário possui um apontador que indica qual 

é a posição do registro que está pronto para ser lido. 

Antes de iniciar a utilização de um arquivo, é necessário 

abri-lo. 

Reset( varArquivo ) 

VarArquivo nome interno do arquivo 

 

Este comando é usado para abrir um arquivo já existente e 

posicionar o apontador no seu primeiro registro. 

Rewrite( varArquivo ) 
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Este comando é usado para criar um arquivo novou ou, se 

ele já existir, apaga-lo e recria-lo. Ele também faz com que 

o seu apontador fique posicionado no seu primeiro registro. 

Fechando um Arquivo Binário 

Quando se utiliza um arquivo, o programa atual em uma 

área da memória principal que contém uma imagem de 

parte de seus dados. Ao final de sua utilização, a efetiva 

gravação dos dados no arquivo é feita por um comando de 

fechamento.  

Close( varArquivo ) 

Exemplo: 

No programa abaixo é declarado um arquivo binário Notas, 

composto de registros do tipo Registro. Inicialmente o 

arquivo é aberto, apagando-se o que nele já existia, ou 

criando-o, caso ele não exista. Depois são gravados vários 

registros e o arquivo é fechado. Em seguida ele é reaberto, 

os registros são lidos e finalmente o arquivo é fechado e o 

programa termina. 

Program AbreFecha; 

TYPE Registro = record 

   Matricula: real; 

   Nome: string[30]; 

   Nota: real; 

  End; 

VAR  Notas: file of Registro; 

Begin 

 Assign( Notas, ‘Notas.dat’); 

 Rewrite(Notas); 

 {...  

  comandos para graver dados no arquivo 

 ...} 

 close(Notas); 

 

 Reset( Notas ) 

 {...  

  comandos para ler dados do arquivo 

 ...} 

 Close( Notas ); 

End. 

Leitura de Arquivos Binários 

O comando de leitura de arquivos binários é: 

Read( varArquivo, varRegistro ); 

VarArquivo Nome interno do arquivo; 

VarRegistro Variável do tipo Record que receberá  os 
valores lidos. 

Gravação de Arquivos Binários 

O comando de escrita em arquivos binários é: 

Write( varArquivo, varRegistro ); 

VarArquivo Nome interno do arquivo; 

VarRegistro Variável do tipo Record que terá seus valores 

gravados. 

 

Exemplo: 

O programa seguinte lê do teclado um valor inteiro N. Em 

seguida lê, também do teclado, o Nome e a Idade de N 

pessoas e grava em um arquivo binário de nome interno 

BINARIO e nome externo „DADOS.BIN‟. 

PROGRAM GravaBinario 

TYPE  Pessoa = Record 

       Nome: string[15]; 

       Idade: Integer; 

      End; 

VAR Binario: file of Pessoa; 

  UmaPessoa: Pessoa; 

  I, N: Integer; 

Begin 

 Readln(N); 

 Assign( Binario, ‘DADOS.BIN’); 

 Rewrite( Binario ); 

 for I := 1 to N do 

 begin 

  readLn(UmaPesoa.Nome, UmaPessoa.Idade); 

  write(Binario, UmaPessoa ); 

 end; 

 close( Binario ); 

end. 

 

Exemplo: 

O programa seguinte mostra todos os valores de Nome e 

Idade que foram gravados no exemplo anterior. 
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PROGRAM LeBinario 

TYPE  Pessoa = Record 

      Nome: string[15]; 

      Idade: Integer; 

     End; 

VAR Binario: file of Pessoa; 

  UmaPessoa: Pessoa; 

Begin 

 Readln(N); 

 Assign( Binario, ‘DADOS.BIN’); 

 Reset( Binario ); 

 While not EOF(Binario) do 

 begin 

  readLn(Binario, UmaPesoa ); 

  writeLn(UmaPessoa.Nome:15, 

UmaPessoa.Idade:4); 

 end; 

 close( Binario ); 

end. 

Verificando o Final do Arquivo 

No exemplo anterior, não se conhece previamente o número 

de registros existentes no arquivo. Para permitir que a 

leitura do arquivo seja feita enquanto não se atingir o fim 

do arquivo, usou-se a função booleana predefinida EOF. 

EOF( varArquivo ) 

Esta função retorna o valor verdadeiro (true) se tiver 

atingido o fim do arquivo ou se ele estiver vazio. Caso 

contrário retorna falso (false). EOF são as iniciais de End 

Of File. 

Acesso Direto a Arquivos Binários 

No acesso direto, os registros podem ser lidos ou gravados 

diretamente, sem ter de passar por todos os registros 

anteriores. Esse acesso, também chamado de aleatório ou 

randômico, utiliza o número de ordem do registro para 

determinar a sua posição física. Este número de ordem é 

também chamado chave de acesso ao arquivo. 

O acesso direto é feito através do comando SEEK. 

Seek( varArquivo, numRegistro) 

VarArquivo Nome interno do arquivo 

NumRegistro Número do registro que deseja acessar 

A enumeração dos registros começa de zero. Assim, 

seek(Arq, N) posiciona o apontador do arquivo Arq no 

registro de número N. 

A função FileSize retorna o número total de registros de um 

arquivo binário. 

FileSize( varArquivo ) 

O comando seek(Arq, FileSize(Arq)) posiciona 

o apontador do arquivo Arq logo após o último registro 

gravado. 

Arquivos Texto 

Arquivos do tipo texto armazenam todas as informações, 

numéricas ou literais, em forma de texto ASCII, sendo 

possível ler seu conteúdo através de qualquer editor de 

texto. 

A organização dos arquivos texto é também sempre 

seqüencial e não é permitido o acesso direto. 

VAR varArquivo: TEXT 

VarArquivo identificador associado ao arquivo 

Exemplo: 

VAR documento: Text; 

 

Abrindo um Arquivo Texto 

Um arquivo do tipo texto também tem dois nomes: um 

interno, declarado dentro do programa, e outro externo, 

usado pelo sistema operacional. A associação entre estes 

nomes se faz com o mesmo comando ASSIGN descrito 

para os arquivos binários. 

Exemplo: 

... 

VAR Documento: Text 

begin 

 Assign( Documento, ‘doc.txt’) 

... 
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Ao iniciar a execução de um programa, além da associação 

feita através do comando assign, é necessário abrir o 

arquivo texto com um dos três comandos: 

Reset( varArquivo ); 

 

Abre um arquivo texto já existente exclusivamente para 

leitura a partir do seu início. 

Rewrite( varArquivo ); 

 

Cria um arquivo texto ou, se já existir, para apaga-lo e criar 

um novo arquivo. Este comando é usado para abrir um 

arquivo do tipo texto exclusivamente para escrita a partir do 

seu início. 

Append( varArquivo ); 

 

É usado para um arquivo do tipo texto já existente 

exclusivamente para escrita, prolongando o arquivo a partir 

do último caractere já gravado. 

Fechando um Arquivo Texto 

O fechamento de um arquivo do tipo texto se faz com o 

mesmo comando CLOSE usado para arquivos binários. 

Leitura de Arquivos Texto 

Os comandos de leitura de arquivos textos são: 

Read( varArquivo, var ); 

 

ReadLn( varArquivo, var ); 

VarArquivo Nome interno do arquivo; 

Var Variável que receberá  os valores lidos. 

 

Gravação de Arquivos Texto 

Write( varArquivo, var ); 

 

WriteLn( varArquivo, var ); 

VarArquivo Nome interno do arquivo; 

Var Variável que receberá  os valores lidos. 

 

Exemplo: 

O programa a seguir lê do teclado um valor inteiro N. Em 

seguida lê, também do teclado, o Nome e a Idade de N 

pessoas e grava essas informações em um arquivo do tipo 

texto de nome interno ArqTexto e nome externo 

„DADOS.TXT‟. 

Program GravaTexto; 

Var ArqTexto: Text; 

  Nome: string[15]; 

  I, N, Idade: Integer; 

Begin 

 Assign( ArqTexto, ‘C:\DADOS.TXT’); 

 Readln(N); 

 Rewrite( ArqTexto ); 

 For I := 1 to N do 

 Begin 

  ReadLn( Nome, Idade ); 

  WriteLn( ArqTexto, Nome:15, Idade:4 ); 

 End; 

 Close( ArqTexto ); 

End. 

 

Exemplo: 

O programa abaixo mostra os valores Nome e Idade que 

foram gravados pelo exemplo anterior. 

Program LeTexto; 

Var ArqTexto: Text; 

  Nome: string[15]; 

  Idade: Integer; 

Begin 

 Assign( ArqTexto, ‘C:\DADOS.TXT’); 

 Reset( ArqTexto ); 

 While not EOF( ArqTexto ) do 

 Begin 

  ReadLn( ArqTexto, Nome, Idade ); 

  WriteLn( Nome:15, Idade:4 ); 

 End; 

 Close( ArqTexto ); 

End. 

 

Por não se conhecer previamente o número de pessoas 

(registros) armazenados no arquivo, foi usada a função 

EOF, que, como foi visto, retorna verdadeiro (true) se o 

arquivo tiver atingido o fim ou se ele estiver vazio. Caso 

contrário retorna o valor falso (false). 
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Para os arquivos do tipo texto existe uma função booleana 

que retorna o valor verdadeiro (true) se o apontador do 

arquivo estiver sobre a marca de fim de linha ou fim de 

arquivo. 

EoLn( VarArquivo ) 

 

Leitura e Escrita em Periféricos 

Na linguagem PASCAL os periféricos são tratados como 

arquivos do tipo texto, com nome externos predifinidos. 

CON Representa o console (teclado e monitor); 

LPT1, LPT2 Representam impressoras; 

COM1, COM2 Representam portas seriais 

.Se nos comandos read, readLn, write, writeLn e nas 

funções EOF e EOLn o nome do arquivo for omitido, o 

compilador PASCAL pressupõe que o dispositivo 

periférico seja o console. 
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6  
Modularização 

A linguagem PASCAL oferece facilidades para a 

modularização de programas através da construção de 

procedimentos (procedure) e funções (function). Com isso 

é possível construir programas constituídos de módulos 

bastante independentes, que correspondem aos 

refinamentos sucessivos recomendados pela programação 

estruturada. 

Um procedimento ou uma função é um trecho de programa 

que possui variáveis e comandos próprios e que deve ser 

ativado (executado) por um programa principal, por outro 

procedimento ou função. 

A definição de um procedimento ou função é feita através 

de sua declaração, que é constituída de um cabeçalho, de 

declarações e de um corpo. 

O cabeçalho identifica o procedimento ou função através de 

um nome e pode conter uma lista de parâmetros. 

Os identificadores (nomes de variáveis e constantes) 

declarados em um procedimento ou em uma função 

representam objetos locais, portanto não entram em conflito 

com os identificadores declarados no programa principal ou 

em outros procedimentos e funções. 

A comunicação entre o programa principal, procedimentos 

e funções é feita através de chamadas. Os dados são 

transferidos através de parâmetros e/ou pela utilização de 

variáveis globais. O uso de variáveis globais não constitui 

uma boa prática de programação. Por conseguinte, será 

utilizada, preferencialmente, a transferência de dados 

através de parâmetros. 

Procedimento (Procedure) 

A forma geral da declaração de um procedimento é a 

seguinte: 

Procedure nome(lista-parâmetros); 

Declarações 

Begin 

Comandos 

End; 

Nome é o indicador associado ao procedimento; 

Lista-parâmetros 
parâmetros (variáveis) cujos valores serão 
atribuídos na chamada do procedimento. 

Declarações definição de objetos (tipos, variáveis, 
constantes) utilizados apenas neste 
procedimento. 

Exemplo: 

Dados três valores distintos, coloca-los em ordem 

crescente. 

Program Crescente 

Var L, M, N: real; 

 

 Procedure Troca(var A, B: Real); 

 Var aux: Real; 

 Begin 

  Aux := A; 

  A := B; 

  B := Aux; 

 End; 

 

Begin 

 Read( L, M, N); 

 If (L > M) or (L > N) then 

  If M < N then 

   Troca( L, M ) 

  Else 

   Troca(L, N ); 

 If M > N then 

  Troca (M, N); 

 Write(L, M, N); 

End. 

Função (Function) 

Uma função, embora seja bastante semelhante a um 

procedimento, tem a característica especial de retornar ao 
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programa que a chamou um único valor associado ao nome 

da função. 

A forma geral da declaração de uma função é a seguinte: 

Function nome(lista-parâmetros):tipo; 

Declarações 

Begin 

Comandos 

End; 

Nome é o indicador associado ao procedimento; 

Lista-parâmetors 
parâmetros (variáveis) cujos valores serão 
atribuídos na chamada do procedimento. 

Tipo tipo de dado que a função irá retornar ao 
programa principal. 

Declarações definição de objetos (tipos, variáveis, 
constantes) utilizados apenas neste 

procedimento. 

 

Exemplo: 

O programa abaixo apresenta uma função que calcula a 

distância entre dois pontos de um plano, através de suas 

coordenadas (A1, B1) e (A2, B2) que são passadas como 

parâmetro. O programa lê as coordenadas de três pontos 

X1, Y1, X2, Y2 e X3, Y3 e determina a área do triângulo 

formado por estes pontos. 

Program Plano; 

Var X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, 

  Area, 

  LadoA, LadoB, LadoC, { Lados do triangula 

} 

  SP       { Semi-Perimetro) 

   : Real; 

 

Function Distancia( A1, B1, A2, B2: real): real; 

Begin 

 Distancia := Sqrt( Srq(A2–A1) + Sqr(B2–B1); 

End; 

 

Begin 

 Read( X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3); 

 LadoA := Distancia(X1, Y1, X2, Y2); 

 LadoB := Distancia(X1, Y1, X3, Y3); 

 LacoC := Distancia(X2, Y2, X3, Y3); 

 SP:= LadoA + LadoB + LadoC; 

 Area := Sqrt(SP * (SP-LadoA) * (SP-LadoB) * 

(SP – LadoC)); 

 Writeln(X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, Area); 

End. 

 

A modularização de programas permite que: 

 Partes comuns a vários programas ou que se repetem 

dentro de um mesmo programa, quando modularizadas 

em um procedimento ou função, sejam programadas e 

testadas uma só vez, mesmo que tenham que ser 

executadas com variáveis diferentes; 

 Sejam construídas bibliotecas de programas, isto é, 

uma coleção de módulos que podem ser usados em 

diferentes programas sem alteração e mesmo por outros 

programadores. 

 Se preservem os refinamentos obtidos durante o 

desenvolvimento dos algoritmos; 

 Se economize a memória do computador, uma vez que 

o módulo armazenado uma única vez, mesmo que 

utilizado em diferentes partes do programa.  

A modularização dos programas é uma técnica altamente 

recomendável, tanto pela eficiência no projeto e 

desenvolvimento dos mesmos quanto pela qualidade, 

confiabilidade e manutenção do produto elaborado. 
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7  
Complementos 

Tipos Enumerados 

Um tipo enumerado define a ordenação de valores distintos 

que são representados por meio de identificadores. A 

ordenação dos valores é determinada pela seqüência em que 

os identificadores são listados na descrição do tipo. 

Exemplo: 

... 

type Sexo = (Masculino, Feminino); 

  Dias = (Dom, Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sab); 

  Cores = (Vemelho, Verde, Azul, Banco); 

... 

Uma vez definida uma ordenação linear entre os valores 

que constituem um tipo escalar, as funções Succ(x), 

Pred(x) e Ord(x) podem ser utilizadas. 

Exemplo: 

Considerando as definições do exemplo anterior, tem-se 

que: 

Succ(Seg)  Ter O sucessor de Seg é Ter 

Pred(Branco)Azul o predecessor de Branco é Axul 

Ord(Verde)  2 a ordem do valor “Verde” é 2 

Exemplo: 

O programa abaixo calcula o salário semanal de cada um 

dos 500 empregados de uma empresa. Para cada empregado 

é lido o nome, o salário por hora e o número de horas 

trabalhadas em cada dia útil da semana. O programa ainda 

apresenta a quantia total a ser desembolsada pela empresa 

no pagamento dos empregados. 

Program Salário; 

Type Semana = (Seg, Ter, Qua, Qui, Sex); 

Const NEmp = 500; 

Var Nome: string[30]; 

  ContEmp, HTrab: Integer; 

  SHora, SalTot, Verba: Real; 

  Dia: Semana; 

Begin 

 Verba := 0; 

 For ContEmp := 1 to NEmp do 

 Begin 

  ReadLn(Nome); 

  ReadLn(SHora) 

  SalTot := 0; 

  For Dia := Seg to Sex do 

  Begin 

   ReadLn(HTrab); 

   SalTot := SalTot + HTrab * SHora; 

  End; 

  Writeln(Nome, SalTot:7:2); 

  Verba := Verba + SalTot; 

 End; 

 Writeln( ‘Folha de pagamento: ‘, Verba:9:2); 

End. 

Recursividade 

Na linguagem Pascal, as funções e os procedimentos podem 

ser recursivos, isto é, podem ativar-se a si próprios. Para 

esta ativação se repita indefinidamente, é necessário que ela 

seja feita dentro de uma estrutura condicional. 

Exemplo: 

O fatorial ( ! ) de um número N pode ser definido de forma 

recursiva. 










0  N se                       1

0N se      1)!(N*N
N!  

O programa abaixo lê um valor N e calcula o valor do 

fatorial de N. 
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Program Fatorial; 

Var N: integer; 

 Function Fat(N: integer): integer; 

 Begin 

  If N > 0 then 

   Fat := N * Fat(N-1) 

  Else  Fat := 1 

 End; 

Begin 

 ReadLn(N); 

 Writeln(Fat(N):10) 

End. 


