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OPERADORES LÓGICOS

E RELACIONAIS
Operadores relacionais

Operadores lógicos



OPERADORES RELACIONAIS

Operador Descrição

< Menor que

> Maior que

>= Maior que ou Igual a

<= Menor que ou Igual a

== Igual a

~= Diferente



OPERADORES LÓGICOS

ENTRADAS SAÍDAS

A B AND OR XOR NOT A NOT B

Falso Falso Falso Falso Falso Verdadeiro Verdadeiro

Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro Falso

Verdadeiro Falso Falso Verdadeiro Verdadeiro Falso Verdadeiro

Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro Verdadeiro Falso Falso Falso



OPERADORES LÓGICOS

Operador Nome

& AND

| OR

~ NOT



OPERADORES LÓGICOS

Função Descrição

xor(A, B) OR exclusive entre A e B.

all(A) Retorna 1 se todos os elementos de A forem verdadeiros.

Retorna 0 se pelo menos um elemento de A for falso.

any(A) Retorna 1 se pelo menos um elemento de A for verdadeiro.

Retorna 0 se todos os elementos de A forem falsos.



SENTENÇAS CONDICIONAIS
Estrutura if-else

Estrutura switch-case



ESTRUTURA CONDICIONAL

• Objetivo: testar se determinada expressão é verdadeira, caso seja,

executar certo conjunto de comandos; caso não, não o executar;

• Estruturas comuns:
• if-end;

• if-else-end;

• if-elseif-else-end;

• switch-case.



ESTRUTURA IF-END: EXEMPLO

Exemplo:

Um trabalhador é pago de acordo com a jornada de 40 horas, mais

50% sobre as horas extras trabalhadas. Escreva uma rotina que calcule

salário desse trabalhador. O programa deve solicitar ao usuário a

quantidade de horas trabalhadas e o valor pago por hora. Por último, o

programa deve retornar o salário.



ESTRUTURA IF-END: SOLUÇÃO



ESTRUTURA IF-ELSE-END
Quando usar?
Para implementar algum
comando sempre que a
expressão condicional não
for atendida.

Exemplo
Para uma variável
booleana, testar se o valor
é 1 (verdadeiro), caso
seja, implemente
determinada rotina. Caso
não seja, implemente
outra.



ESTRUTURA IF-ELSE-END: EXEMPLO

Exemplo:

Um trabalhador é pago de acordo com a jornada de 40 horas, mais

50% sobre as horas extras trabalhadas. Escreva uma rotina que calcule

salário desse trabalhador. O programa deve solicitar ao usuário a

quantidade de horas trabalhadas e o valor pago por hora. Por último, o

programa deve retornar o salário.



ESTRUTURA IF-ELSE-END: SOLUÇÃO



ESTRUTURA IF-ELSEIF-ELSE-END
Quando usar?
Para implementar algum comando
quando a expressão condicional não
for atendida, mas somente se outra
expressão condicional for verificada
(elseif). Ainda, implementa-se um
comando caso nenhuma das
estruturas condicionais for atendida.

Exemplo
Testar se uma variável é maior que
outra. Se for, implemento um
comando; se não for, mas a primeira
variável ter um valor até dez vezes
menor que a segunda, implemente
outro comando. Caso nenhuma das
duas condições forem atendidas,
implemente uma terceiro comando.



ESTRUTURA IF-ELSE-END: EXEMPLO

Exemplo:

Um trabalhador é pago de acordo com a jornada de 40 horas, mais

50% sobre as horas extras trabalhadas. Suponha, ainda, que se a

quantidade de horas trabalhadas for superior a 50 horas, o aumento

percentual em cima da hora extra passa para 70%. Escreva uma rotina

que calcule salário desse trabalhador. O programa deve solicitar ao

usuário a quantidade de horas trabalhadas e o valor pago por hora. Por

último, o programa deve retornar o salário.



ESTRUTURA IF-ELSE-END: SOLUÇÃO



ESTRUTURA SWITCH-CASE
Quando usar?
Ideal para se testar varias valores
para uma mesma variável. Há a
possibilidade de executar um
comando caso a variável seja igual
a nenhum dos valores previamente
cadastrados.

Exemplo
Testar se uma variável para
diversos valores. Para cada um
deles, executar um comando
diferente. Caso não haja
combinação, execute um outro
comando.



ESTRUTURA SWITCH-CASE: EXEMPLO

Exemplo:

Faça um programa que receba um caractere. Ele deve informar se o

caractere é um número, uma consoante ou uma vogal.



ESTRUTURA SWITCH-CASE: SOLUÇÃO



LAÇOS OU LOOPS

• Objetivo: continuar a executar determinado conjunto de comandos

enquanto certa expressão for verdadeira;

• Estruturas comuns:
 for:

Ideal para se utilizar quando o laço depende de um contador que a cada ciclo 

incrementa uma taxa; quando o contador chega ao limite superior já determinado, 

o programa sai do laço.

 While

Ideal para se utilizar quando o laço depende de uma expressão lógica e/ou 

relacional mais complexa; quando essa expressão não é mais atendida, o programa 

sai do laço.



LAÇOS (LOOPS)
Laços for

Laço while

Comandos break e continue

Laços infinitos



LAÇO FOR-END
Obs.: O incremento s pode ser negativo.

Obs.2: O incremento s pode ser omitido, 

assumindo o valor padrão do MATLAB, 

que é 1.



LAÇO FOR-END: EXEMPLOS

Exemplo1

Declare um vetor com 5 elementos 0.

Exemplo2

Declare um vetor de 6 elementos cujos os elementos sejam potências de 2 com 

expoente igual a posição do vetor.

Exemplo3

Declare uma matriz 4x3 cujos os elementos sejam potências do número da linha com 

expoente igual à coluna que ocupa.



LAÇO FOR-END: SOLUÇÕES



LAÇO WHILE-END



LAÇO WHILE-END: EXEMPLO

Exemplo

Implemente uma rotina em que o usuário deve fornecer um dos valores previamente

cadastrados: ‘c’, ‘d’ ou ‘g’. Enquanto o usuário não digitar um dos caracteres

corretamente, o programa deve exibir uma mensagem de erro e pedir que o usuário

digite novamente.

Obs.: essa rotina é útil para evitar que quando o usuário digite algo errado, algum

programa apresente uma resposta inesperada.



LAÇO WHILE-END: SOLUÇÃO



COMANDOS BREAK E CONTINUE

break

Sai imediatamente do laço. O programa é enviado para a linha logo a seguir ao 

comando end que encerra o laço.

continue

Encerra o ciclo e o reinicia. Salta as linhas de código entre si próprio e o comando 

end que finaliza o laço. 



LAÇO INFINITO

• Laço while em que a variável na expressão que determina a continuidade do laço
é alterada de modo a nunca satisfazer a saída do laço ou simplesmente não é
alterada.

• A forma mais comum de se implementar um loop infinito é:
>> while 1
>> while true

• Para sair de um laço deste, faz-se necessário algum artifício, como o comando
break.



LAÇO INFINITO
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