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Informação
O que é informação?
Pergunta bem difícil de responder

Definição pragmática: 
informação é descrição

Exemplos?

ᴏ alunos nesta sala, cores deste slide, dia 
de hoje, nome do professor, hino 
nacional, cheiro de manjericão, etc.
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Representando Informação

Como representar informação?
Como será que seu cérebro 

representa a cor vermelha?
Como que o computador 

representa a cor vermelha?

Usar números para representar informação
Toda e qualquer informação pode ser 

representada por números
ᴏ mas como?
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Codificando a Informação

Considere um conjunto contável de 
“coisas” (informação)
ᴏ ex. letras do alfabeto

Associar a cada uma delas um número
Codificação (encoding): mapa entre 

informação e número

Codificação dá significado ao número
ᴏ mesmo número pode significar coisas 

diferentes!

Ideia Milenar!
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Grécia Antiga
Cidade de Polybius inventou sistema de 

comunicação usando tochas de fogo
ᴏ dois grupos de 5 tochas

ᴏ codificação de número de tochas acesas em 
cada grupo para letras do alfabeto

Tochas acesas no grupo 2
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 Exemplos: (2,5) = K,  
(3,4) = O,  (1,5) = E
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Codificação no Computador
Computador: informação é representada 

por números
Números podem ser representador em 

bases diferentes
ᴏ base 10 é a que usamos

Computador usa base 2
ᴏ apenas dois dígitos: 0 e 1

Por que números binários?
Física! Mais fácil representar 

apenas dois dígitos em hardware
ᴏ ex. ligado/desligado
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Binário para Sempre
Tudo no computador está representado em 

binário (zeros e uns)
ᴏ memória RAM, registradores da CPU, disco 

rígido, CD, pen drive, etc

Como dar significado aos números binários?

Codificação (encodings)
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Representando Cores
 Qualquer cor pode ser representada misturando 

as cores R (red), G (green), B (blue)

ᴏ 8 bits (1 byte) para representar a intensidade de 
cada primitiva

ᴏ cor final definida pelas três intensidades
 Exemplos: 

(00000000,00000000,00000000) = Preto
(11111111,11111111,11111111) = Branco

 Mas não vamos escrever 
em binário! Vamos usar 
decimal

 (0,0,0) = Preto, 
(255,255,255) = Branco,
(255,0,0) = Vermelho
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Representando Caracteres
Conjunto de bits para representar caracteres

ᴏ Letras maiúsculas e minúsculas, números, 
pontuação, hífen, etc

Tabela ASCII (original, 
7 bits)
ᴏ ex. “A”= 65, “a” = 97

Muitos outros 
padrões com 8 bits
ᴏ extended ASCII, UTF-8
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Representando Sons
Conjunto de bits representam algum som
Padrão MIDI com 7 bits por nota musical

Muitos outros padrões para codificar som
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Poder da Abstração
Na memória do computador, tudo é binário

ᴏ inclusive o seu programa

Codificações (encoding) dão significado aos 
bits

Abstração: não precisa pensar no binário, 
e nem na codificação, a cada instante!
ᴏ ex. programa escreve a letra “a” no disco; 

programador não se preocupou com isto

“Existem 10 tipos de pessoas no 
mundo, aqueles que entendem binário 
e aqueles que não entendem...”
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Problema Computacional

Problema que define uma relação entre 
entrada/saída (input/output)
ᴏ para cada possível entrada temos exatamente 

uma saída

ᴏ entrada/saída são sequências de bits (números)
 Determinar maior número em uma lista

ᴏ I = {1,7,2,8}  → O = {8}
 Determinar se tem gato na foto

“Sim!”

“Não!”
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Algoritmo
Procedimento computacional bem definido 

que recebe alguma entrada e gera uma saída
ᴏ “transforma” a entrada na saída

Entrada
Algoritmo

Saída

Procedimento computacional 
bem definido

Algoritmo é a solução para o problema 
computacional
ᴏ como transformar a entrada na saída 

correspondente
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Algoritmos desde a Babilônia
Ideia de algoritmos é muito antiga

ᴏ Babilônios inventaram (3600 anos atrás), 
Gregos aprimoraram

ᴏ algoritmos numéricos e geométricos

Você já aprendeu e usa muitos algoritmos
ᴏ multiplicar com vários dígitos, etc

Algoritmos podem ser usado dentro de 
algoritmos (poderoso)

Muitos algoritmos para o mesmo 
problema computacional
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Expressando Algoritmos
Como expressar um algoritmo?
Muitas maneiras

1) em bom português

2) usando diagramas e figuras

3) usando uma linguagem de programação

Problemas com 1) e 2) acima?

Podem ter (muitas) ambiguidades
“Vá ao mercado e compre pão francês. Se 

tiver ovos, traga uma dúzia.”

ᴏ programador chega em casa com 12 pães
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Implementação
Descrição do algoritmo em uma linguagem 

de programação
ᴏ linguagem impossibilita ambiguidade através 

de regras bem definidas

ᴏ código “implementa” o algoritmo

Programador pode introduzir ambiguidades
ᴏ comportamento não esperado entre uma 

entrada e a saída

ᴏ conhecido como bugs

Implementação pode ser executado em 
qualquer computador
ᴏ maior portabilidade
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Implementação
Maioria das linguagens de programação 

podem implementar qualquer algoritmo
ᴏ variações no nível de abstração, mas não no 

poder computacional

Algumas linguagens são mais apropriadas 
para determinados contextos
ᴏ ex. C para device driver, SQL para BD, 

Javascript para web

Linguagens são muito parecidas
ᴏ Com o aprendizado, se parecem cada vez mais
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