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Para	quem	programa	em	C,	a	coisa	mais	importante	para	lembrar	é	
que	 para	 atribuir	 um	 valor	 a	 uma	 variável	 deve-se	 utilizar	 a	
combinação	de	sinais	“:=”	ou	o	símbolo	“▶“ (sentido	oposto)	
Exemplo:		
 valor := 6;  
ou 
 6 ▶ valor 
	

1 Comandos	de	Entrada		
	

1.1 INPUT	
	
O	 comando	 INPUT	 permite	 a	 criação	 de	 diversas	 formas	 de	 entrada	 de	

dados:	 campos	 numéricos,	 caixas	 de	 seleção	 e	 caixas	 de	 checagem.	 A	
possibilidade	de	personalização	do	comandos	é	grande	podendo	chegar	ao	nível	
de	limitar	o	tipo	de	dado	de	entrada	e	a	posição	da	entrada	na	tela.		

	

1.1.1 INPUT	simples	
	
Para	a	entrada	de	um	valor	numéricos	o	comando	INPUT	é	apresentado	a	

rotina	a	seguir:	
	
EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL x; 
    INPUT(x); 
    MSGBOX(x); 
END; 
	

E	o	resultado:	
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Figura	1	-	Input	simples	1	

	
	
	

1.1.2 INPUT	com	vários	argumentos	
	
O	 comando	 INPUT	 pode	 ter	 outros	 argumentos,	 conforme	 pode	 ser	

observado	na	forma	de	sua	sintaxe:	
	
INPUT(var,["title"],["label"],["help"], 

[reset_value], [initial_value]) 
 
Onde:	
var:	é	o	nome	da	variável	que	será	armazenado	o	valor	digitado	
title:	Define	o	título	do	campo	de	entrada	
label:	 Esse	 rótulo	 será	 apresentado	 ao	 lado	 do	 campo	 de	 entrada	 da	

variável	
help:	 é	 a	mensagem	que	 aparece	 na	 parte	 inferior	 da	 tela	 e	 serve	 para	

indicar	ao	usuário	algum	recado.		
reset_value:	valor	que	será	atribuído	ao	resetar	o	input	
initial_value:	valor	inicial	que	aparecerá	no	campo	de	entrada.		
	
	
Veja	um	exemplo:	
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E	a	tela	resultante:	
	

	
Figura	2	-	Input	simples	2	

	

1.1.3 INPUT	com	várias	variáveis		
	
Podemos	incluir	a	entrada	de	mais	campos	no	mesmo	INPUT,	para	isso	as	

variáveis	 devem	 ser	 passadas	 dentro	 de	 chaves	 (“{}”).	 Note	 a	 diferença	 no	
comando	INPUT:	

	
EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL x, y; 
    INPUT({x, y}); 
    MSGBOX("Valor de x: " + x + ", valor de y:" + y); 
END; 
 
 Observe	que	no	comando	MSGBOX,	foi	adicionado	campos	a	mais,	isso	foi	
feito	para	que	os	dois	valores	sejam	impressos	na	mesma	linha.	O	comando	
MSGBOX	será	detalhado	posteriormente.		
	
	 A	tela	resultante:	

EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL x; 
    INPUT(x, "Entrada de valores","Valor de x","Esse valor será 
apresentado na tela", 2, 1); 
    MSGBOX(x); 
END; 
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Figura	3	-	INPUT	com	2	variáveis. 

 
	
Essa	forma	de	entrada	pode	ser	alterada	para	incluir	mais	campos	(ainda	

não	descobri	qual	o	limite).		
	

1.1.4 INPUT	com	várias	variáveis	e	argumentos	
	
Da	mesma	 forma	que	 se	pode	personalizar	o	 comando	 INPUT,	podemos	

fazer	nesse	caso,	veja	a	sintaxe:	
	
INPUT({vars},[“title”],[{“labels”}], [{“help”}], 

[{reset_values}], [{initial_values}])	
	
	
Com	 exceção	 do	 campo	 Title,	 todos	 os	 outros	 campos	 devem	 ter	 a	

quantidade	de	valores	dentro	da	chave	referente	ao	número	de	variáveis.		
	

EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL x, y; 
    INPUT({x, y}, "Entrada de valores", {"Valor de x", 
"Valor de y"} , {"Help do X","Help do Y"} , {2,3}, {4, 5}); 
    MSGBOX("Valor de x: " + x + ", valor de y:" + y); 
END; 

	
	
	
	
E	a	tela	resultante:	
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Figura	4	-	Input	com	2	variáveis	e	argumentos	

	
	
Os	 argumento	 do	 Help	 serão	 apresentados	 conforme	 o	 foco	 da	 caixa,	

quando	se	clicar	na	caixa	do	Y,	é	que	será	apresentado	o	Help	correspondente.	
	

1.2 Configurando	o	tipo	de	dados	da	caixa	de	entrada	
	
Para	 o	 tipo	 de	 entrada	 visto,	 podemos	 forçar	 o	 usuário	 a	 digitar	 um	ou	

mais	tipos	de	entrada	de	dados.	A	sintaxe	do	comando	ficaria	assim:	
	
INPUT({var,[	types allowed]});	
	
Onde		

	
	 types	allowed:	pode	ser	1	ou	mais	números	que	especificam	os	 tipos	de	
dados	aceitos.		Alguns	tipos:	
	

-1	 Todos	os	tipos	
0	 Números	reais	
1	 Inteiros	
2	 String	
3	 Números	complexos	
4	 Matrizes	
6	 Listas	
8	 Funções		
9	 Números	com	unidades	
14	 Objetos	Cas	
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Veja	um	exemplo:	
	

EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL x; 
    INPUT({{x, [0, 1]}}); 
    MSGBOX(x); 
END; 

	
	
Nesse	 código,	 foi	 configurado	 para	 que	 fosse	 permitido	 apenas	 valores	

reais	(0)	e	inteiros(1).		
	
Veja	o	que	acontece	quando	se	digita	uma	lista:	
	

	
Figura	5	-	Input	com	validação	de	entrada	1	

	
Ou	uma	string:	
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Figura	6	-	Input	com	validação	de	entrada	2	

	
	
Agora	modificamos	o	programa	para	aceitar	Listas	ou	String:	
	

EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL x; 
    INPUT({{x, [2, 6]}}); 
    MSGBOX(x); 
END; 
 
 

O	qual	passa	a	aceitar	String	e	listas:	
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Figura	7	-	Input	com	validação	de	entrada	3 

	

1.2.1 INPUT	de	caixa	de	seleção.		
	
Para	a	entrada	de	uma	lista	de	seleção,	partimos	do	comando	INPUT	em	

sua	forma	simples:	
	
INPUT({{var, {choice0, choice1, choice2...}}})	
 

	 Um	exemplo:	
 
EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL op; 
    INPUT ({{op, {"Opção 1", "Opção 2", "Opção 3"}}}); 
    MSGBOX("Opção escolhida: " + op); 
END; 
 

 
Permitindo	a	escolha	entre	as	3	opções:	
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Figura	8	-	Input	com	lista	de	seleção	

	
	
O	resultado	apresentado	pelo	comando	MSGBOX	será	o	número	referente	

a	posição	escolhida,	começando	a	lista	com	o	valor	1.		
	
	

1.2.2 INPUT	de	caixa	de	seleção	com	argumentos	
	
Podemos	configurar	os	argumentos	da	caixa	de	seleção	também,	a	sintaxe	

é	semelhante	ao	já	visto,	porém	muda	apenas	o	formato	da	variável:	
	

INPUT({{var,{choice0,choice1,choice2...}}},["tit
le"],["label"],["help"],[reset_value],[initial_value]
) 

	
E	um	exemplo:	
	

EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL op; 
    INPUT ({{op, {"Opção 1", "Opção 2", "Opção 3"}}}, "Caixa 
de opção","Escolha:", "Selecione a opção", 1, 2); 
    MSGBOX("Opção escolhida: " + op); 
END; 
 

	
Irá	apresentar	a	seguinte	tela:	
	



13	

Apostila	–	Programação	HP	Prime	
Prof.	Marcelo	Cendron	
IFC	Campus	Luzerna	

	
	
Perceba	que	o	valor	correspondente	ao	initial_value	será	a	opção	padrão	

ao	aparecer	a	caixa	de	seleção,	no	nosso	caso,	o	valor	2	implicará	na	2ª	opção.		
	
	

1.2.3 INPUT	com	várias	caixas	de	seleção	
	
Assim	 como	 fizermos	 	 com	 as	 caixas	 de	 entrada,	 também	 podemos	 ter	

várias	opções	de	entrada,	o	maior	cuidado	deve	ser	ao	se	encadear	as	chaves:	
	

EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL op1, op2; 
    INPUT ({ {op1, {"Banana", "Maça", "Laranja"}}, {op2, 
{"Arroz", "Feijão", "Macarrão"}} }); 
    MSGBOX("Opção 1: " + op1+", opção 2: " + op2); 

END;	 	
	
E	o	resultado:	
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Figura	9	-	Input	com	múltiplas	caixas	de	seleção	

	
	

1.2.4 INPUT	com	várias	caixas	de	seleção	e	argumentos	
	
Nesse	 exemplo,	 será	 apresentado	 a	 criação	 de	 um	 input	 com	múltiplos	

campos	e	com	as	configurações	de	campos:	
	
	

EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL op1, op2; 
 
    INPUT ({{op1, {"Banana", "Maça", "Laranja"}}, {op2, 
{"Arroz", "Feijão", "Macarrão"}} }, "Alimentação", {"Fruta:", 
"Alimento:"}, {"Selecione a fruta", "Selecione o alimento"}, 
{1, 1}, {2, 3}); 
 
    MSGBOX("Opção 1: " + op1+", opção 2: " + op2); 
END; 

 
 
E	a	tela	resultante:	
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Figura	10	-	Input	de	caixa	de	seleção	com	argumentos	

	

1.2.5 INPUT	com	caixa	de	verificação	
	
O	 comando	 para	 caixas	 de	 verificação	 e	 parecido	 com	 o	 de	 caixas	 de	

seleção,	onde	n	é	o	grupo	de	caixas	de	verificação:	
	
INPUT({{var, n}}); 
 
 
Um	exemplo:	
	

EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL check; 
    INPUT({{check, 1}}); 
    MSGBOX("Caixa de verificação: " + check); 
END; 

	
	
E	a	tela	correspondente:	
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Figura	11	-	Input	com	caixa	de	verificação	

	
	
Conforme	a	caixa	 for	marcada	será	apresentada	a	seguinte	saída:	0	para	

caixa	desmarcada	e	1	para	caixa	marcada.		
	
	
	
	

1.2.6 INPUT	com	múltiplas	caixas	de	seleção	
	
Veja	o	exemplo:	
	

EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL check1, check2, check3; 
    INPUT({{check1, 1},{check2, 1},{check3, 1}}); 
    MSGBOX("Caixas de verificação, 01:[" + check1 + "], 
02:[" + check2 + "], 03:[" + check3 + "]"); 
END; 
 
 

E	o	resultado:	
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Figura	12	-	Input	com	múltiplas	caixas	de	seleção 

	
	

1.2.7 INPUT	com	caixa	de	verificação	e	com	argumentos	
	
Igualmente	como	esse	exemplo,	podemos	definir	alguns	parâmetros	para	

a	caixa	de	seleção,	a	sintaxe	segue	o	exemplo	dado	anteriormente:	
	
INPUT({{var,n}},["title"],["label"],["help"],[re

set_value],[initial_value]) 
	
Como	exemplo:	
	

EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL check1, check2, check3; 
    INPUT({{check1, 1},{check2, 1},{check3, 1}}, "Opções 
do programa", {"Listar?", "Identar?", "Formatar?"},{"Deseja 
Listar os elementos?", "Deseja identar os elementos?", "Deseja 
formartar os elementos?"},{0, 0, 0}, {1, 0, 1}); 
    MSGBOX("Caixas de verificação, 01:[" + check1 + "], 
02:[" + check2 + "], 03:[" + check3 + "]"); 

END; 
 
Veja	o	uso	da	lista	de	elementos	{1,	0,	1}	no	final	do	comando	INPUT,	ele	é	

utilizado	 para	 setar	 as	 caixas	 de	 seleção	 (o	 valor	 1	 representa	 a	 caixa	 como	
marcada).		

	

1.2.8 INPUT	com	diversos	tipos	de	entrada	
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Um	exemplo	mesclando	os	diversos	tipos	de	entrada:	
	

EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL numero1, numero2, opcao, check1, check2; 
    INPUT({numero1, {check1, 1},numero2, {opcao, 
{1,2,3}},{check2, 1}}); 
    MSGBOX("Valores:, numero:[" + numero1 + "], numero2:[" + 
numero2 + "], check1:[" + check1 + "], check2:[" + check2 + 
"], opcao:[" + opcao + "]"); 
END; 

	
	
E	a	tela	resultante:	
	

	
Figura	13	-	Input	com	múltiplos	campos	

	
	
E	um	exemplo	mais	completo,	com	vários	argumentos	setados:	
	
	

EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL numero1, numero2, opcao, check1, check2; 
  
 INPUT({numero1, {check1, 1},numero2, {opcao, 
{1,2,3}},{check2, 1}}, "Configurações", {"Valor de N1:", 
"Caixa 1:", "Valor de N2:", "Opções: ",  "Caixa 2:"}, {"Valor 
do número 1", "Caixa de seleção 1", "Valor do número 2", 
"Lista de opções","Caixa de seleção 2"}, {0, 0, 0, 0, 0}, {0, 
0, 0, 0, 0} ); 
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    MSGBOX("Valores:, numero:[" + numero1 + "], numero2:[" + 
numero2 + "], check1:[" + check1 + "], check2:[" + check2 + 
"], opcao:[" + opcao + "]"); 

 
END; 
 
E	a	tela	correspondente:	
	

	 	
Figura	14	-	Input	com	múltiplos	campos	2	

	
	

1.2.9 Configurando	a	posição	da	caixa	de	entrada	
	
O	comando	INPUT	permite	ainda	que	seja	especificado	a	posição	em	que	

aparecerá	a	caixa	de	entrada:	
	
INPUT({{var, [{type}], {position_x, length, 

line}}); 
 
Onde	
Type:	é	o	formato	de	entrada	que	se	deseja	
Position_x:	posição	em	relação	ao	eixo	x	da	tela2	
Length:	largura	da	caixa	de	entrada	ou	da	caixa	de	seleção	
Line:	linha	em	que	aparecerá	a	caixa.		
	
	

																																																								
2	Nota	do	autor:	Pelo	que	pude	perceber	os	valores	posição	e	 largura	da	

caixa	são	dados	em	porcentagem,	sendo	que	a	soma	deles	não	podendo	passar	de	
100,	não	foram	encontradas	referências	dessa	informação	
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Veja	um	exemplo:	
	

EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL x; 
    INPUT({{x, {1,2,3}, {60, 20, 1}}}); 
    MSGBOX(x); 
END; 

	
	
O	resultado:	
	

	
Figura	15	-	Posicionando	os	objetos	

	
	
Outro	exemplo	com	mais	opções3:	
	

EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL x, y, z; 
    INPUT({{x, {1,2,3}, {20, 20, 0}}, {y, [-1], {20, 20, 
1} }, {z, 1, {20, 20, 2}} }); 
END; 

	
	
Que	resulta	na	tela:	
	

																																																								
3	Nota	do	Autor:	se	for	utilizado	a	opção	de	posicionar	os	objetos,	todos	os	

item	devem	ter	sua	posição	fixadas.		
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Figura	16	-	Alinhamento	objetos	

	
Outro	exemplo:	
	

EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL x, y, z; 
    INPUT({{x, [2,3], {20, 20, 0}}, {y, [2,3], {60, 20, 
0}}, {z, 1, {20, 20, 1}} }); 
END; 
 
 

	
Figura	17	-	Entrada	na	mesma	linha	

	
E	um	exemplo	com	mais	parâmetros:	
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EXPORT Entrada01() 
BEGIN 
    LOCAL x, y, z; 
    INPUT({{x, [2,3], {35, 15, 0}}, {y, [2,3], {75, 15, 0} 
}, {z, 1, {35, 20, 1}} }, "Configurações", {"Limite 
Inferior:", "Superior:", "Na sequência?"}, {"Digite o limite 
inferior", "Digite o limite superior", "Se for marcado, os 
números serão gerados em sequência"}); 

END;	
	
	
A	janela	resultante:	
	

	
Figura	18	-	Entrada	alinhada	

	
	

1.3 CHOOSE	
O	comando	CHOOSE	apresenta	uma	caixa	de	seleção	com	um	título	e	os	

itens	para	ser	selecionados.	Se	o	utilizador	selecionar	um	objeto,	a	variável	cujo	
nome	 é	 fornecido	 será	 atualizada	 de	 modo	 a	 conter	 o	 número	 do	 objeto	
selecionado	(um	número	inteiro,	1,	2,	3,	...)	ou	0	se	o	utilizador	tocar	em	 .		
	 	

Sintaxe:  

CHOOSE(var, "título", "item1", "item2",...,"itemn")  

Exemplo: � 
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EXPORT Escolha() 
BEGIN 
    LOCAL op; 
 PRINT() 
    CHOOSE(op,"Selecione seu 
herói","Euler","Gauss","Newton"); 
    IF op==1 THEN 
        PRINT("Você selecionou Euler"); 
    ELSE IF op==2 THEN 
            PRINT("Você selecionou Gauss"); 
        ELSE 
            PRINT("Você selecionou Newton"); 
        END; 
    END; 
END; 
 

E	a	tela	de	escolha:	
	

	
	
	
Ao	se	clicar	em	Gauss:	
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2 Comandos	de	Saída		
	

2.1 MSGBOX4	
	
Sintaxe:  

MSGBOX(expression or string [ ,ok_cancel?]);  

Apresenta uma caixa de mensagem com o valor da expressão ou string 
fornecida.  

Se ok_cancel? for verdadeiro, apresenta os botões e . 
Caso contrário, apresenta apenas o botão . O valor predefinido para 
ok_cancel é falso.  

Apresenta verdadeiro (não zero) se o utilizador tocar em e falso 
(0) se o utilizador premir .  

EXPORT AREACALC() 
BEGIN 
LOCAL radius; 
    INPUT(radius, "Raio do círculo","r = ","Digite o 
raio",1); 

																																																								
4	Nota	do	autor:	Tanto	no	comando	MSGBOX,	quanto	PRINT	é	permitido	o	

uso	de	“\n”	para	quebrar	a	linha.		

1. Abra o Catálogo de Programas.

2. Toque no programa que tem o código que deseja copiar.

3.
Prima  (Copiar).

Os botões de menu mudam, disponibilizando-lhe opções de cópia:

: Assinala o ponto em que a cópia ou o corte deve começar.

: Assinala o ponto em que a cópia ou o corte deve terminar.

: Seleciona todo o programa.

: Corta a seleção.

: Copia a seleção.

4. Selecione o que deseja copiar ou cortar (utilizando as opções listadas imediatamente acima).

5. Toque em  ou .

6. Volte ao Catálogo de Programas e abra o programa alvo.

7. Mova o cursor para o local onde deseja inserir o código copiado ou cortado.

8.
Prima  (Colar). Abre-se a área de transferência. Aquilo que mais recentemente copiou ou 

cortou aparece em primeiro lugar na lista e já destacado, portanto, basta tocar em . O código é 
colado no programa, começando no local onde está o cursor.

Eliminar um programa

Para eliminar um programa:

1. Abra o Catálogo de Programas.

2.
Destaque um programa a eliminar e prima .

3. Quando lhe for solicitado, toque em  para eliminar o programa ou  para cancelar.

Eliminar todos os programas

Para eliminar todos os programas de uma só vez:

Criar um novo programa 545

1. Abra o Catálogo de Programas.

2. Toque no programa que tem o código que deseja copiar.

3.
Prima  (Copiar).

Os botões de menu mudam, disponibilizando-lhe opções de cópia:

: Assinala o ponto em que a cópia ou o corte deve começar.

: Assinala o ponto em que a cópia ou o corte deve terminar.

: Seleciona todo o programa.

: Corta a seleção.

: Copia a seleção.

4. Selecione o que deseja copiar ou cortar (utilizando as opções listadas imediatamente acima).

5. Toque em  ou .

6. Volte ao Catálogo de Programas e abra o programa alvo.

7. Mova o cursor para o local onde deseja inserir o código copiado ou cortado.

8.
Prima  (Colar). Abre-se a área de transferência. Aquilo que mais recentemente copiou ou 

cortou aparece em primeiro lugar na lista e já destacado, portanto, basta tocar em . O código é 
colado no programa, começando no local onde está o cursor.

Eliminar um programa

Para eliminar um programa:

1. Abra o Catálogo de Programas.

2.
Destaque um programa a eliminar e prima .

3. Quando lhe for solicitado, toque em  para eliminar o programa ou  para cancelar.

Eliminar todos os programas

Para eliminar todos os programas de uma só vez:

Criar um novo programa 545
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    MSGBOX("A área e  " +π*radius^2); 
END; 
 

Se o utilizador introduzir 10 para o raio, a caixa de mensagem indica:  

	
	
	
	

2.2 MSGBOX	–	Verificando	o	botão	clicado	pelo	usuário	
	
Veja	o	exemplo	abaixo:	
	

EXPORT Saida() 
BEGIN 
    LOCAL retorno; 
    retorno := MSGBOX("Continuar?", TRUE); 
    IF retorno == 0 THEN 
        MSGBOX("Clicou em Cancelar"); 
    ELSE 
        MSGBOX("Clicou em OK"); 
    END; 
END; 

	
Quando	executar	esse	programa,	aparecerá	as	opções	de	 e  

na parte inferior da tela: 
 

1. Abra o Catálogo de Programas.

2. Toque no programa que tem o código que deseja copiar.

3.
Prima  (Copiar).

Os botões de menu mudam, disponibilizando-lhe opções de cópia:

: Assinala o ponto em que a cópia ou o corte deve começar.

: Assinala o ponto em que a cópia ou o corte deve terminar.

: Seleciona todo o programa.

: Corta a seleção.

: Copia a seleção.

4. Selecione o que deseja copiar ou cortar (utilizando as opções listadas imediatamente acima).

5. Toque em  ou .

6. Volte ao Catálogo de Programas e abra o programa alvo.

7. Mova o cursor para o local onde deseja inserir o código copiado ou cortado.

8.
Prima  (Colar). Abre-se a área de transferência. Aquilo que mais recentemente copiou ou 

cortou aparece em primeiro lugar na lista e já destacado, portanto, basta tocar em . O código é 
colado no programa, começando no local onde está o cursor.

Eliminar um programa

Para eliminar um programa:

1. Abra o Catálogo de Programas.

2.
Destaque um programa a eliminar e prima .

3. Quando lhe for solicitado, toque em  para eliminar o programa ou  para cancelar.

Eliminar todos os programas

Para eliminar todos os programas de uma só vez:

Criar um novo programa 545
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O	 IF	 irá	 verificar	 se	 o	 valor	 de	 retorno	 será	 0	 ou	 não	 e	 apresentar	 a	

mensagem	correspondente.		
	
	

2.3 PRINT	
	
O	 Comando	PRINT	 imprime	o	 resultado	de	 uma	 expressão	 ou	 string	no	

terminal.		
	
O	 terminal	 é	 uma	 ferramenta	 de	 visualização	 de	 texto	 produzido	 pelo	

programa,	apresentado	apenas	quando	são	executados	comandos	PRINT.	

Quando	 está	 visível,	 pode-se	 pressionar	 	ou	 	para	 visualizar	 o	

texto,	 para	apagar	o	texto	e	qualquer	outra	tecla	para	ocultar	o	terminal.		

O	comando		PRINT,	sem	qualquer	argumento,	limpa	o	terminal.		

	
Veja	um	exemplo:	
	

EXPORT AREACALC() 
BEGIN 
    LOCAL radius; 
    INPUT(radius, "Raio do círculo","r = ","Digite o 
raio",1); 
    PRINT(); // Esse comando irá limpar o Terminal. 
    PRINT("A área e  " +π*radius^2); 
END; 
 

PRINT

Sintaxe: PRINT(expression or string);

Imprime o resultado da expressão ou string no terminal.

O terminal é um mecanismo de visualização de texto produzido pelo programa, apresentado apenas quando 

são executados comandos PRINT. Quando está visível, pode premir  ou  para visualizar o texto, 

 para apagar o texto e qualquer outra tecla para ocultar o terminal. Premir  para a interação 

com o terminal. PRINT, sem qualquer argumento, limpa o terminal.

Há também comandos para extrair dados na secção Gráficos. Em particular, os comandos TEXTOUT e 
TEXTOUT_P podem ser utilizados para saída de texto.

Este exemplo solicita ao utilizador que introduza um valor para o raio de um círculo e imprime a área do 
círculo no terminal.

EXPORT AREACALC()

BEGIN

LOCAL radius;

INPUT(radius, "Radius of Circle","r = ","Enter radius",1);

PRINT("The area is " +π*radius^2);

END;

590 Capítulo 28   Programação na HP PPL

PRINT

Sintaxe: PRINT(expression or string);

Imprime o resultado da expressão ou string no terminal.

O terminal é um mecanismo de visualização de texto produzido pelo programa, apresentado apenas quando 

são executados comandos PRINT. Quando está visível, pode premir  ou  para visualizar o texto, 

 para apagar o texto e qualquer outra tecla para ocultar o terminal. Premir  para a interação 

com o terminal. PRINT, sem qualquer argumento, limpa o terminal.

Há também comandos para extrair dados na secção Gráficos. Em particular, os comandos TEXTOUT e 
TEXTOUT_P podem ser utilizados para saída de texto.

Este exemplo solicita ao utilizador que introduza um valor para o raio de um círculo e imprime a área do 
círculo no terminal.

EXPORT AREACALC()

BEGIN

LOCAL radius;

INPUT(radius, "Radius of Circle","r = ","Enter radius",1);

PRINT("The area is " +π*radius^2);

END;

590 Capítulo 28   Programação na HP PPL

PRINT

Sintaxe: PRINT(expression or string);

Imprime o resultado da expressão ou string no terminal.

O terminal é um mecanismo de visualização de texto produzido pelo programa, apresentado apenas quando 

são executados comandos PRINT. Quando está visível, pode premir  ou  para visualizar o texto, 

 para apagar o texto e qualquer outra tecla para ocultar o terminal. Premir  para a interação 

com o terminal. PRINT, sem qualquer argumento, limpa o terminal.

Há também comandos para extrair dados na secção Gráficos. Em particular, os comandos TEXTOUT e 
TEXTOUT_P podem ser utilizados para saída de texto.

Este exemplo solicita ao utilizador que introduza um valor para o raio de um círculo e imprime a área do 
círculo no terminal.

EXPORT AREACALC()

BEGIN

LOCAL radius;

INPUT(radius, "Radius of Circle","r = ","Enter radius",1);

PRINT("The area is " +π*radius^2);

END;

590 Capítulo 28   Programação na HP PPL
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Esse	 exemplo	 tem	 com	base	 o	 primeiro	 exemplo	 do	 comando	MSGBOX,	

porém	dessa	vez	com	o	comando	PRINT,	o	resultado	é	a	tela	apresentada:	
	

	
	
	

2.4 NOÇÃO	BÁSICA	DE	GRÁFICOS	
	
A	 HP	 Prime	 possui	 um	 conjunto	 de	 10	 GROB	 (GRaphic	 OBjects)	

numerados	de	G0	(padrão)	a	G9.	Essas	telas	são	utilizadas	para	a	construção	de	
gráficos	e	apresentação	de	dados.		

	
Cada	 gráfico	 é	 referenciado	 por	 pontos	 cartesianos	 no	 formato	 (x,	 y),	

começando	 em	 (0,0)	 que	 corresponde	 ao	 canto	 superior	 esquerdo	 e	 limitado	
pelo	 tamanho	 máximo	 da	 tela	 que	 é	 de	 318	 por	 218	 pixel	 no	 canto	 inferior	
direito.		

O	valor	da	coordenada	x	cresce	no	sentido	da	direito.	Enquanto	o	valor	de	
y	incrementa	para	baixo,	diferente	do	plano	cartesiano.		

	
Por	exemplo,	a	coordenada	(3,5)	seria	o	ponto	representado	na	figura:	
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5 
  

A	HP	Prime	possui	2	conjuntos	de	comandos	de	desenhos:	os	que	utilizar	
a	 referência	 por	 ponto	 Cartesiano,	 enquanto	 o	 outro	 grupo	 utiliza	 as	
coordenadas	por	Pixel,	esses	utilizam	o	sufixo	_P	no	final	do	comando.		

	
Por	exemplo,	o	comando	LINE	desenha	uma	linha	utilizando	coordenadas	

cartesianas	enquanto	o	comando	LINE_P	utiliza	as	coordenadas	de	Pixels.		
	

2.4.1 Limpando	a	tela	GROB	
 

Para	 limpar	 a	 tela	 GROB	 (GRaphic	 OBjects),	 basta	 chamar	 a	 função	
RECT().	Se	for	especificado	uma	cor	ao	comando	RECT()	será	apresentado	uma	
tela	com	a	cor	setada.		

Por	exemplo,	o	código:	
	

EXPORT Grafico() 
BEGIN 
    RECT(RGB(0,0,255)); 
    WAIT(5); 
END; 

	
Irá	apresentar	uma	tela	azul	por	5	segundos	e	encerrar	o	programa.	Se	a	

função	wait	for	omitida,	o	programa	irá	encerrar	imediatamente,	não	mostrando	
a	tela	azul.		

	
Outras	 forma	 de	 manter	 o	 gráfico	 aparecendo	 é	 utilizando	 o	 comando	

FREEZE:	
	

EXPORT Grafico() 
BEGIN 
    RECT(RGB(0,0,255)); 
    FREEZE(); 
END; 

	

Para	sair,	basta	pressionar	a	tecla	 		

																																																								
5	Retirado	de	http://math.hws.edu/graphicsbook/c2/s1.html	
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2.4.2 TEXTOUT	and	TEXTOUT_P	
	
Sintaxe:		
TEXTOUT(text [ ,G], x, y [ ,font_size, c1, width, 

c2])  
	
Sintaxe:		
TEXTOUT_P(text [ ,G], x, y [ ,font_size, c1, width, 

c2]) 
 
Onde:	
	
text: texto	a	ser	escrito	
	
G: O	GROB	que	irá	ser	utilizado,	o	padrão	é	G0.	
	
x, y :	coordenadas	X	e	Y	
	
font_size:	 tamanho	 da	 fonte,	 se	 não	 for	 setado	 irá	 apresentar	 o	

tamanho	definido	nas	configurações.	Os	valores	aceitos	são:	
0	-		 Tamanho	padrão	definido	nas	configurações.		
1	-		 Tamanho	10	
2	-		 Tamanho	12	
3	-		 Tamanho	14	
4	-		 Tamanho	16	
5	-		 Tamanho	18	
6	-		 Tamanho	20	
7	-		 Tamanho	22	

	
c1 :	Define	a	cor	do	texto.	Utilize	o	comando	RGB	para	setar	a	cor.	A	cor	

padrão	é	preto	
	
width :	define	a	largura	da	caixa	de	fundo	do	texto.		
	
c2 :	define	a	cor	da	caixa	de	fundo	

 
Veja	um	exemplo:		
	

EXPORT Grafico() 
BEGIN 
    RECT(); 
    TEXTOUT_P("VALOR 1:", 10, 20); 
    TEXTOUT_P("VALOR 2:", 10, 40, 2); 
    TEXTOUT_P("VALOR 3:", 10, 60, 0, RGB(255, 0, 0)); 
    TEXTOUT_P("VALOR 4:", 10, 80, 0, RGB(255, 0, 0), 100); 
    TEXTOUT_P("VALOR 5:", 10, 100, 0, RGB(255, 0, 0), 100, 
RGB(0, 255, 0)); 
    FREEZE(); 
END; 
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Irá	produzir	a	seguinte	tela:	
	

	
	

3 Visibilidade	de	variáveis.		
	
Em	PPL,	há	os	comandos	LOCAL		e	EXPORT:	
	

3.1 LOCAL		
Sintaxe:		

LOCAL var1,var2,...varn; 

	Torna	as	variáveis	var1,	var2,	…	serão	visíveis	dentro	do	programa	que	
foram	declaradas	e	durante	a	execução		

	
	

3.2 EXPORT		
	
Sintaxe:		
	

EXPORT var1, var2, ..., varn;  

– ou	–		

EXPORT var1:=val1, [var2:=val2, ... varn:=valn];  
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Exporta	 as	 variáveis	 var1,	 var2,	 etc.	 para	 que	 estejam	 globalmente	

disponíveis	e	apareçam	no	menu	Utilizador	quando	pressionado	o	botão	 e	

selecionado	 .		

	

O	programa	a	seguir	foi	modificado	para	exportar	o	resultado:	

	

EXPORT resultado; 
EXPORT AREACALC() 
BEGIN 
    LOCAL radius; 
    INPUT(radius, "Raio do círculo","r = ","Digite o 
raio",1); 
    resultado:= π*radius^2; 
    PRINT(); 
    PRINT("A área é  " +resultado); 
END; 

	

	

No	terminal	é	apresentado	o	valor	correspondente	como	o	exemplo	dado	

anteriomente:	

	

	
	

Porém,	 agora	 o	 valor	 do	 resultado	 pode	 ser	 pressionando	 e	
selecionado	 .	
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Ou	também	pode	ser	acessando	digitando	o	nome	do	programa	e	o	nome	

da	variável:	
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4 Comandos	de	decisão	
	

4.1 Comando	IF	/	ELSE	
	 A	 sintaxe	 do	 comando	 IF	 em	 PPL	 é	 muito	 semelhante	 a	 outras	

linguagem:	
	
IF test THEN  

command(s)  
[ELSE  

commands]  
END; 
 
 
 
Um	exemplo:	
	

EXPORT Decisao() 
BEGIN 
    LOCAL op; 
    PRINT(); 
    LOCAL check; 
    INPUT({{check, 1}}); 
        IF check == 1 THEN 
        PRINT("Caixa checada"); 
    ELSE 
        PRINT("Caixa não checada ou clicou em cancelar"); 
    END; 
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END; 
 

	
	

4.2 Comando	IF	/	ELSE	encadeados	
	
O	exemplo	abaixo	mostra	o	uso	de	IF/ELSE	encadeados:	
	
	

EXPORT Decisao() 
BEGIN 

LOCAL op; 
PRINT(); 
INPUT ({{op, {"Opção 1", "Opção 2", "Opção 3"}}}); 
    IF op == 1 THEN 
        PRINT("A opção 1 foi escolhida"); 
    ELSE 
        IF op == 2 THEN 
            PRINT("A opção 2 foi escolhida"); 
        ELSE 
            IF op == 3 THEN 
                PRINT("A opção 3 foi escolhida"); 
            ELSE 
                PRINT("CLICOU EM CANCELAR"); 
            END; 
        END; 
    END; 

END; 
	
Ao	se	executar	esse	programa:	
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E	selecionar	a	opção	3:	
	

	
	
	

4.3 CASE	
	
Utilizado	para	selecionar	entre	múltiplas	escolhas.	A	sintaxe	do	comando	

é:	
	
CASE  

IF test1 THEN commands1 END  
IF test2 THEN commands2 END  
...  
IF testN THEN commandsN END  
[DEFAULT] [commandsD]  

END; 
 
 
Aproveitando	o	exemplo	anterior,	vamos	altera-lo	para	incluir	o	CASE:	
	

EXPORT Decisao() 
BEGIN 
    LOCAL op; 
    PRINT(); 
    INPUT ({{op, {"Opção 1", "Opção 2", "Opção 3"}}}); 
        CASE 
            IF op==1 THEN 
                PRINT("A opção 1 foi escolhida"); 
            END 
            IF op==2 THEN 
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                PRINT("A opção 2 foi escolhida"); 
            END 
            IF op==3 THEN 
                PRINT("A opção 3 foi escolhida"); 
            END 
            DEFAULT 
                PRINT("CLICOU EM CANCELAR"); 
        END; 
END; 
 

A	tela	de	escolha	e	resultado	continuam	as	mesmas	do	exemplo	anterior.		
	
	

5 Comandos	de	repetição	
	

5.1 FOR	crescente	
	
O	 FOR	 da	 linguagem	 PPL	 é	 muito	 semelhante	 ao	 C,	 porém	 a	 forma	 de	

incrementar/decrementar	a	variável	var	possui	argumentos	diferentes.		
	
Para	incrementar	variável	var:	
	
	Sintaxe:		
	
FOR var FROM início TO m DO  

comandos  
END;  
 
Define	 a	 variável	 var	 como	 início	 e,	 enquanto	 esta	 variável	 for	 igual	 ou	

inferior	 a	 fim,	 executa	 a	 sequência	 de	 comandos	 e,	 em	 seguida,	 adiciona	 1	
(incremento)	a	var.		

Um	exemplo:	
	

EXPORT Repeticao1() 
BEGIN 
    LOCAL i; 
    PRINT(); 
    FOR i FROM 1 TO 10 DO 
        PRINT(i+"\n"); 
    END; 
END; 
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Se	desejar	alterar	o	incremento	é	inserido	a	diretiva	STEP:	
	

EXPORT Repeticao1() 
BEGIN 
    LOCAL i; 
    PRINT(); 
    FOR i FROM 1 TO 5 STEP 2 DO 
        PRINT(i+"\n"); 
    END; 
END; 

	
E	a	tela	resultante:	
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5.1.1 Percorrendo	uma	lista	
	
Um	exemplo	de	programa	para	percorrer	uma	lista:	
	

EXPORT Lista() 
BEGIN 
    PRINT(); 
    LOCAL i, l:= {1, 6, 4, 3, 5, 8}; 
    FOR i FROM 1 TO size(l) do 
        PRINT(l(i)); 
    END; 
END; 

	
	
E	o	resultado:	
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5.1.2 Imprime	elemento	de	uma	matriz:	
	

EXPORT Matriz() 
BEGIN 
PRINT(); 
    LOCAL i, j, l:= [[1,2],[3,4], [5, 6]]; 
    LOCAL tam := size(l); // A função size para uma matriz, 
retorna uma lista no estilo {linhas, colunas} 
    FOR i FROM 1 TO tam(1) do 
        FOR j FROM 1 TO tam(2) do 
            PRINT(l(i, j)); 
        END; 
    END; 
END; 

	
E	a	tela	resultante:	
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5.2 Imprimindo	uma	matriz	
	

EXPORT Lista() 
BEGIN 
PRINT(); 
    LOCAL i, j, l:= [[1,2],[3,4], [5, 6]]; 
    LOCAL tam := size(l); 
    LOCAL linha; 
    FOR i FROM 1 TO tam(1) do 
        linha := "["; 
        FOR j FROM 1 TO tam(2) do 
            linha := linha +  l(i, j) +  ","; 
        END; 
        linha := REPLACE(linha, size(linha), "]"); // 
Substitui o último elemento 
        PRINT(linha); 
    END; 
END; 
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5.3 FOR	decrescente	
	
A	sintaxe	para	o	FOR	na	forma	decrescente	é:	
	
FOR var FROM início DOWNTO fim [STEP incremento] DO 

comandos  
END; 
 
Veja	um	exemplo:	
	
	

EXPORT Repeticao1() 
BEGIN 
    LOCAL i; 
    PRINT(); 
    FOR i FROM 10 DOWNTO 1 STEP 2 DO 
        PRINT(i+"\n"); 
    END; 
END; 

	
E	a	tela	resultante:	
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Outro	exemplo:	
	

EXPORT Repeticao() 
BEGIN 
    LOCAL inicio, fim, cresc, i; 
    PRINT(); 
    INPUT({{inicio, [0], {30, 20, 0}},  {fim, [0], {30, 
20, 1}}, {cresc, 1, {30, 20, 2}}}, "Opções do looping", 
{"Início:", "Fim:", "Crescente?: "},  {"Valor inicial", 
"Valor Final", "Crescente ou decrescente"}); 
     
 PRINT("Início: "+ inicio + "\nFim: "+ fim + 
"\nCrescente: " + cresc+"\n\n"); 
 
    IF cresc == 1 THEN 
        FOR i FROM inicio TO fim DO 
            PRINT(i+"\n"); 
        END; 
    ELSE 
        FOR i FROM fim DOWNTO inicio DO 
            PRINT(i+"\n"); 
        END; 
    END; 
END; 

	
Irá	apresentar	a	tela:	
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Setando	os	valores	2	e	8:	
	

	
	
	

5.4 WHILE	
	
Sintaxe:		
WHILE teste DO  

comandos  
END;  
	
Avalia	o	teste.	Se	o	resultado	for	verdadeiro	(não	0),	executa	os	comandos	

e	repete.		
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5.4.1 Exemplo	utilizando	FOR	e	WHILE	
	
Esse	exemplo	usa	uma	função	local	chamada	ISPERFECT:	
	

LOCAL ISPERFECT(n) 
BEGIN 
    LOCAL d, sum; 2 ▶ d; 
    1 ▶ sum; 
    WHILE sum <= n AND d < n DO 
        IF irem(n,d)==0 THEN 
            sum+d ▶ sum; 
        END; 
        d+1 ▶ d; 
    END; 
    RETURN sum==n; 
END; 
 
EXPORT Repeticao1() 
BEGIN 
    LOCAL k; 
    PRINT(); 
    PRINT("São valoes perfeitos:\n"); 
    FOR k FROM 2 TO 1000 DO 
        IF ISPERFECT(k) THEN 
            PRINT(k+"\n"); 
        END; 
    END; 
    PRINT("Fim\n"); 
END; 
 
 

5.5 REPEAT	
	
O	comando	REPEAT	tem	semelhança	com	o	comando	DO/WHILE	do	C:	
	
Sintaxe:		
	
REPEAT  

comandos  
UNTIL teste;  
	
Repete	a	sequência	de	comandos	até	o	teste	ser	verdadeiro	(não	0).		
	

EXPORT Repeticao1() 
BEGIN 
    LOCAL A:=5; 
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    PRINT(); 
    REPEAT 
        PRINT(A); 
        A:= A-1; 
    UNTIL A<1; 
END; 
 

 
 
 

	

5.5.1 Calculando	o	PI:	
	

EXPORT Saida() 
BEGIN 
    LOCAL sign; 
    K:=2; 
    A:=4; 
    sign:=−1; 
    RECT(); 
    TEXTOUT_P("N=",0,0); 
    TEXTOUT_P("PI APPROX=",0,30); 
    REPEAT 
        A+sign*4/(2*K-1)▶A; 
        TEXTOUT_P(K ,35,0,2,#FFFFFF,100,#333399); 
        TEXTOUT_P(A ,90,30,2,#000000,100,#99CC33); 
        sign*-1▶sign; 
        K+1▶K; 
        WAIT(1); 
    UNTIL K > 100; 
END; 
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6 Matrizes	e	vetores	
	
Matrizes	são	um	agrupamento	de	variáveis	do	mesmo	tipo,	organizada	em	

linhas	e	colunas.	Na	programação	HP	PPL,	as	linhas	e	colunas	começam	em	1.		
Por	padrão	há	10	variáveis	do	tipo	matriz	pré-definidas	na	HP	que	podem	

ser	utilizadas	para	armazenar	números	do	tipo	inteiro,	quanto	ponto	flutuantes:	
	
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
    PRINT(); 
    M1(1,1) := 3.4; 
    M1(1,2) := #3h; 
    PRINT(M1); 
END; 
 
Irá	produzir	a	seguinte	tela:	
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Já um vetor, é um tipo especial de matriz, com 1 linha e N colunas, o 
exemplo a seguir, foi criado o vetor e atribuído os valores correspondentes.  

EXPORT Matriz() 
BEGIN 
    PRINT(); 
    LOCAL vetor = [2, 4, 35, 50, 23, 17, 9, 12, 27, 

5]; 
    PRINT (vetor); 
END; 
 

 



48	

Apostila	–	Programação	HP	Prime	
Prof.	Marcelo	Cendron	
IFC	Campus	Luzerna	

6.1 Acessando	valores	de	uma	matriz	ou	vetor	
	
A	 forma	de	acessar	um	valor	na	matriz	é	 referenciando	a	 linha	e	coluna	

que	se	deseja	acessar:	
	 	
	 M1(2,3) := 3.4; 
 
	 Nesse	 exemplo	 foi	 atribuido	 o	 valor	 3.4	 a	 matriz	 M1	 (variável	

padrão	do	sistema)	na	linha	2,	coluna	3.	A	forma	de	se	obter	o	valor	é	igual	a	de	
uma	 variável	 qualquer,	 porém,	 lembrando	 de	 passer	 o	 número	 da	 linha	 e	 da	
coluna.		

	
	 Para	o	vetor,	como	é	uma	matriz	unidimensional	(apenas	1	linha),	

pode-se	acessar	o	elemento	apenas	com	uma	referência:	
	
    LOCAL vetor = [2, 4, 35, 50, 23, 17, 9, 12, 27, 

5] ; 
    PRINT (vetor(3)); 
	
A	tela	resultante	será:	
	
	

	
	
	
	

6.2 Exemplo	de	uso	de	matrizes	com	FOR	
	
Faça	um	programa	que	dado	o	vetor	unidimensional	[2,	4,	35,	50,	23,	17,	

9,	12,	27,	5]	retorne:	 	
a. maior	valor	
b. menor	valor	
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c. média	dos	valores	
 

EXPORT Matriz() 
BEGIN 
PRINT(); 
    LOCAL i; 
    LOCAL maior := MINREAL; 
    LOCAL menor := MAXREAL; 
    LOCAL soma := 0, media; 
 
    LOCAL vetor := [2, 4, 35, 50, 23, 17, 9, 12, 27, 

5] ; 
    LOCAL tamanho := SIZE(vetor); //A função SIZE 

retorna uma lista com a quantidade de elementos, no caso de um 
vetor no formato {colunas}, no caso de uma matriz no formato 
{linhas, colunas} 

 
 
    FOR i FROM 1 to tamanho(1) DO // Percorre a lista 
        IF vetor(i) > maior THEN 
            maior := vetor(i) ; 
        END; 
        IF vetor(i)  < menor THEN 
            menor:= vetor(i) ; 
        END; 
        soma := soma + vetor(i); 
    END; 
    media := soma/ tamanho(1) ; 
    PRINT("Maior valor: "+maior + ", menor: " + menor 

+ ", média: " + media); 
END; 

 

O resultado: 

 



50	

Apostila	–	Programação	HP	Prime	
Prof.	Marcelo	Cendron	
IFC	Campus	Luzerna	

 

 

6.3 Exemplo	de	uso	de	matrizes	com	funções	da	linguagem	
	
Para	 o	 mesmo	 exemplo	 anterior,	 podemos	 utilizar	 funções	 nativas	 da	

linguagem	e	simplificar	o	programa:	
	
	
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
PRINT(); 
    LOCAL maior; 
    LOCAL menor; 
    LOCAL media; 
    LOCAL vetor := [2, 4, 35, 50, 23, 17, 9, 12, 27, 

5] ; 
 
    maior := max(vetor); 
    menor := min(vetor); 
    media := median(vetor); 
    PRINT("Maior valor: "+maior + ", menor: " + menor 

+ ", média: " + approx(media)); 
 // A função approx é utilizada para aproximar o 

valor que foi produzido pelo CAS.  
 
END; 
 
O	resultado:	
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6.4 MAKEMAT	
	 Caso	 se	 deseje	 utilizar	 um	 outro	 nome	 de	 matriz	 além	 dos	 já	

existente,	 é	 necessário	 inicializar	 a	 variável	 com	 o	 comando	 MAKEMAT.	 Por	
exemplo,	 o	 programa	 abaixo	 irá	 criar	 uma	 matriz	 de	 1	 linha	 por	 2	 colunas,	
inicialmente	com	valores	0.	Depois	o	programa	irá	alterar	os	valores	para	3.4	e	3.		

	
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
LOCAL matriz := MAKEMAT(0, 1, 2); 
    PRINT(); 
    matriz(1,1) := 3.4; 
    matriz(1,2) := #3h; 
    PRINT(matriz); 
END; 
	
O	 resultado	 será	 igual	 ao	 exemplo	 anterior,	 porém	 agora,	 a	 matriz	 foi	

criada	e	utilizada	apenas	dentro	do	programa.		
	
O	comand	MAKEMAT	é	 flexível,	podendo	ser	utilizado	para	personalizar	

divesos	tipos	de	matrizes:	
	
		EXPORT Matriz() 
BEGIN 
PRINT(); 
    LOCAL matriz, matriz2, matriz3; 
    matriz := MAKEMAT(I+J-1,3,3); 
    PRINT("Matriz com o argumento i+j-1:"); 
    PRINT(matriz); 
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    matriz2 := MAKEMAT(I=J,3,3); 
    PRINT("Matriz com o argumento i=j (Identidade):"); 
    PRINT(matriz2); 
 
 
    matriz3 := MAKEMAT(I>=J,3,3); 
    PRINT("Matriz com o argumento i>=j (Triangular):"); 
    PRINT(matriz3); 
END;	
 

6.5 	

6.5.1 EDITMAT	
	
	 A	 função	 EDITMAT	 é	 útil	 para	 editar	 os	 valores	 de	 vetores	 e	

matrizes.		
	
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
    PRINT(); 
    LOCAL matriz := MAKEMAT(I<=J, 4, 4); 
    EDITMAT(matriz); 
    PRINT(matriz); 
END; 

	
	
Depois	de	editar	alguns	valores:	
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O	resultado:	
	

	

6.6 Funções	para	tratamento	de	matriz	

6.6.1 ADDCOL		
Sintaxe: ADDCOL(matrixname, vector, column_number)  

Insere os valores no vector numa nova coluna, inserida antes de 
column_number na matriz especificada. O número de valores no vetor deve ser 
igual ao número de linhas na matriz.  

6.6.2 ADDROW		
Sintaxe: ADDROW(matrixname, vector, row_number) 
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� Insere os valores no vector numa nova linha, inserida antes de 
row_number na matriz especificada. O número de valores no vetor deve ser 
igual ao número de colunas na matriz.  

6.6.2.1 Exemplo	com	uso	de	ADDROW	e	ADDCOL	
	
O	exemplo	a	seguir	demonstra	o	uso	dos	operadores	ADDROW	e	ADDCOL:	
	
LOCAL printMatriz(matriz) 
BEGIN 
    LOCAL out, i, j; 
    LOCAL dimensao = SIZE(matriz); 
    FOR i FROM 1 TO dimensao(1) DO 
        out := ""; 
        FOR j FROM 1 TO dimensao(2) DO 
            out := out + matriz(i,j) + " " ; 
        END; 
    PRINT(out); 
    END; 
END; 
 
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
    PRINT(); 
    LOCAL matriz := [[1,2, 3], [4, 5, 6]]; 
    PRINT("Antes da adição de linha/coluna:"); 
    printMatriz(matriz); 
 
    ADDROW(matriz, [7, 8, 9], 2); 
    PRINT("Depois da adição da linha:"); 
    printMatriz(matriz); 
 
    ADDCOL(matriz, [10, 11, 12], 3); 
    PRINT("Depois da adição da coluna:"); 
    printMatriz(matriz); 
 
END; 
	
Foi	 criado	 uma	 função	 para	 melhor	 representar	 a	 matriz,	 chamada	

printMatriz,	que	recebe	uma	matriz	como	argumento	e	apresenta	os	valores	
no	terminal.		

	
O	resultado:	
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6.6.3 DELCOL		
Sintaxe: DELCOL(name, column_number)  

Elimina o column column_number do nome da matriz.  

6.6.4 DELROW		
Sintaxe: DELROW(name, row_number) 

� Elimina row row_number da linha do nome da matriz.  

6.6.4.1 Exemplo	com	uso	de	DELCOL	e	DELROW	
	 Um	exemplo	de	uso	de	DELCOL	e	DELROW:	
	
LOCAL printMatriz(matriz) 
BEGIN 
    LOCAL out, i, j; 
    LOCAL dimensao = SIZE(matriz); 
    FOR i FROM 1 TO dimensao(1) DO 
        out := ""; 
        FOR j FROM 1 TO dimensao(2) DO 
            out := out + matriz(i,j) + " " ; 
        END; 
    PRINT(out); 
    END; 
END; 
 
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
    PRINT(); 
    LOCAL matriz := [[1,2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]; 
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    PRINT("Antes da apagar linha/coluna:"); 
    printMatriz(matriz); 
 
    DELROW(matriz, 2); 
    PRINT("Depois de apagar a linha 2:"); 
    printMatriz(matriz); 
 
    DELCOL(matriz, 2); 
    PRINT("Depois de apagar a coluna 2"); 
    printMatriz(matriz); 
END; 
 

E a tela resultante: 

 

 

6.6.5 REDIM		
Sintaxe: REDIM (nome, tamanho)  

Redimensiona a matriz (nome) ou vetor especificados de acordo com o 
tamanho. Para uma matriz, o tamanho é uma lista de dois números inteiros 
(n1,n2). Para um vetor, o tamanho é uma lista que contém um número inteiro 
(n). Os valores existentes na matriz são conservados. Os valores de 
preenchimento serão 0.  

6.6.5.1 Exemplo	de	redimensionamento	de	Matriz	
	
LOCAL printMatriz(matriz) 
BEGIN 
    LOCAL out, i, j; 
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    LOCAL dimensao = SIZE(matriz); 
    FOR i FROM 1 TO dimensao(1) DO 
        out := ""; 
        FOR j FROM 1 TO dimensao(2) DO 
            out := out + matriz(i,j) + " " ; 
        END; 
    PRINT(out); 
    END; 
END; 
 
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
    PRINT(); 
    LOCAL matriz := [[1,2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]; 
    PRINT("Antes de redimensionar"); 
    printMatriz(matriz); 
 
    REDIM(matriz, {2, 3}); 
    PRINT("Reduzindo o tamanho da matriz"); 
    printMatriz(matriz); 
 
    REDIM(matriz, {3, 4}); 
    PRINT("Aumentando o tamanho da matriz"); 
    printMatriz(matriz); 
END; 
	
	 O	resultado:	
	

	

6.6.6 REPLACE		
Sintaxe: REPLACE(name, start, object)  
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Substitui parte de uma matriz ou vetor guardados em nome com um 
objeto a partir da posição início. Início para uma matriz é uma lista que contém 
dois números. Para um vetor, é um único número. REPLACE também funciona 
com listas, gráficos e strings.  

  

6.6.6.1 Exemplo	de	uso	do	REPLACE	
	
Veja	que	no	caso	do	REPLACE,	a	matriz	que	foi	passada	como	parâmentro	

não	é	alterada,	uma	nova	matriz	com	as	mudanças	é	gerada.		
	
LOCAL printMatriz(matriz) 
BEGIN 
    LOCAL out, i, j; 
    LOCAL dimensao = SIZE(matriz); 
    FOR i FROM 1 TO dimensao(1) DO 
        out := ""; 
        FOR j FROM 1 TO dimensao(2) DO 
            out := out + matriz(i,j) + " " ; 
        END; 
    PRINT(out); 
    END; 
END; 
 
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
    PRINT(); 
    LOCAL matriz := [[1,2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]; 
    PRINT("Antes de substituir"); 
    printMatriz(matriz); 
 
    LOCAL resultado := REPLACE(matriz, {2, 1}, [1, 

1, 1]); 
    PRINT("Substituindo uma linha toda"); 
    printMatriz(resultado); 
 
 
    LOCAL resultado := REPLACE(matriz, {3, 1}, [3, 

3]); 
    PRINT("Substituindo dois elementos"); 
    printMatriz(resultado);  
END; 
	
	
Resultado:	
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6.6.7 SCALE  
Sintaxe: SCALE(name, value, rownumber) � 

Multiplica o row_number especificado da matriz especificada pelo 
value.  

6.6.8 SCALEADD  
Sintaxe: SCALEADD(name, value, row1, row2) 

�Multiplica a row1 especificada da matriz (name) pelo value e, em 
seguida, adiciona este resultado à segunda row2 especificada da matriz (name) 
e substitui row1 pelo resultado.  

 

6.6.8.1 Exemplo	de	uso	da	função		SCALEADD	
	
Essa	função	resolve	um	sistema	linear	através	do	método	de	Jacobi:	
	
LOCAL printMatriz(matriz) 
BEGIN 
    LOCAL out, i, j; 
    LOCAL dimensao = SIZE(matriz); 
    FOR i FROM 1 TO dimensao(1) DO 
        out := ""; 
        FOR j FROM 1 TO dimensao(2) DO 
            out := out + 

STRING(ROUND(matriz(i,j),2),5, 2) + " " ; 
        END; 
        PRINT(out); 
    END; 
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    PRINT("\n"); 
END; 
 
EXPORT Matriz() 
BEGIN 
PRINT(); 
    LOCAL i, j, escalar; 
    LOCAL lista := RANDINT({4,4,4}, -5, 5); // Gera 

listas com 4, 4 e 4 elementos (como se fossem 3 linhas com 4 
colunas) entre -5 e 5 

    LOCAL matriz := list2mat(lista); // Converte a 
lista para matriz 

    printMatriz(matriz); 
 
    // resolve o sistema linear: 
    FOR i FROM 1 TO 3DO 
        FOR j FROM 1 TO 3 DO 
            IF i == j THEN 
                CONTINUE; 
            END; 
            escalar := matriz(j, i)/ matriz(i, i); 
            SCALEADD(matriz, -escalar, i, j); 
            printMatriz(matriz); 
        END; 
    END; 
END; 
 
Como	 foi	 gerando	uma	matriz	 aleatória,	 os	 resultados	variam	para	 cada	

execução:	
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6.6.9 SUB  
Sintaxe: SUB(name, start, end)  

Extrai um sub-objeto – parte de uma lista, de uma matriz ou de um 
gráfico – e guarda-o em nome. Início e fim são, cada um, especificados através 
de uma lista com dois números para uma matriz, um número para um vetor ou 
lista ou um par ordenado (X,Y) para gráficos: SUB(M1{1,2},{2,2})  

6.6.10 SWAPCOL  
Sintaxe: SWAPCOL(name, column1, column2) 

Troca a coluna1 e a coluna2 da matriz especificada (nome).  

6.6.11 SWAPROW  
Sintaxe: SWAPROW(name, row1, row2) � 

Troca a linha1 e a linha2 na matriz especificada (nome).  

 

 

 

	


