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1. Introdução:
Veremos nesta aula a sintaxe da linguagem Java, vendo comentários,  tipos de dados, 
declaração de variáveis, expressões, atribuição, corpo do programa, estruturas de controle 
de fluxo (seleção, repetição e desvio), procedimentos, funções, passagem de parâmetros, 
procedimentos e funções recursivas.

2. Comentários:
Os comentários sempre são importantes em uma linguagem de programação. Sem eles 
não temos controle sobre o que estamos construindo e não conseguimos deixar claro para 
outros programadores o que aquela funcionalidade do sistema significa:

if (x > 5) // verifica se x eh maior que 5. Comentário de linha.
{
  if(x == 7)||(x == 9))
  {
    System.out.println(“o valor do x: ” + x); 
    /* 
       Este ponto  do sistema verifica se o  valor de x é igual a 
       7 ou igual a 9. Este tipo de comentário pode ser utilizado 
       para  colocar mais informações  para os programadores  que 
       irão  fazer futuras manutenções em  um código  fonte. É  o 
       chamado comentário de bloco.
     */
  }
}
else 
if(y > 4) // verifica se y eh maior que 4. Comentário de linha.
  System.out.println(“y eh maior que 4”);

As duas formas de comentar um código fonte é utilizando “//” para comentário de linha e 
“/*  */”  para  comentários  de  bloco.  Existe  um  outro  tipo  de  comentário,  utilizado 
especialmente pelo processo do JavaDoc, mas isto será visto em outro momento. 

3. Tipos de Dados e Declaração de variáveis:
Para podermos armazenar informações nos nossos sistemas, temos que definir variáveis 
e temos que associar a estas um tipo de dado. Dentro da linguagem Java, temos tipos 
primitivos da linguagem que podemos utilizar. 

• char: O tipo char permite armazenar um caractere. Armazena as informações usando 2 
bytes de informação, já que os caracteres são armazenados no formato unicode. 

• byte: abstração de um byte, permite armazenar informações nos limites de -128 até 
127.

• short: Utiliza 2 bytes para armazenamento, e funciona como um numérico inteiro com 
um limite menor.



• int: Utilizando 4 bytes para armazenamento, trabalha com valores numéricos inteiros.

• long:  Numérico  inteiro  utilizando  8  bytes  para  armazenamento.  Funciona  como  um 
inteiro longo.

• float:  Numérico  de  ponto  flutuante,  com  precisão  simples.  Utiliza  4  bytes  para 
armazenamento.

• double:  Numérico  de  ponto  flutuante,  com  precisão  dupla.  Utiliza  8  bytes  para 
armazenamento.

• boolean: valores lógicos, verdadeiro ou falso. Dentro da linguagem, poderemos utilizar 
“true” e “false”. 

Uma coisa importante, relacionado aos diversos tipos de dados primitivos e alocação de 
memória,  é  que  o  espaço  alocado  será  sempre  o  mesmo  independente  do  hardware 
utilizado. Isto porque esta definição.

Outro processo importante nos tipos de dados primitivos é que todos eles possuem um 
Tipo Abstrato de Dados (TAD) disponível com diversas funções de manipulação. Em Java 
não existe uma biblioteca de funções para conversões, como temos em Delphi. Temos 
sempre tipos de apoio que fazem este trabalho, que veremos mais adiante. 

public class TiposDados
{
  public static void main(String args[])
  {
    System.out.println("- Byte: valores entre " + 
                          Byte.MIN_VALUE + " e " + Byte.MAX_VALUE);
    System.out.println("- Short: valores entre " + 
                          Short.MIN_VALUE + " e " + Short.MAX_VALUE);
    System.out.println("- Integer: valores entre " + 
                          Integer.MIN_VALUE + " e " + Integer.MAX_VALUE);
    System.out.println("- Long: valores entre " + 
                          Long.MIN_VALUE + " e " + Long.MAX_VALUE);
    System.out.println("- Float: valores entre " + 
                          Float.MIN_VALUE + " e " + Float.MAX_VALUE);
    System.out.println("- Double: valores entre " + 
                          Double.MIN_VALUE + " e " + Double.MAX_VALUE);
  }
}

Ainda,  com  estes  tipos  podemos  consultar  informações  sobre  os  limites  mínimos  e 
máximos aceitos em cada tipo de dado primitivo. Construa o fonte acima e execute o 
mesmo para ver mesmo resultado apresentado no quadro a seguir:

- Byte: valores entre -128 e 127
- Short: valores entre -32768 e 32767
- Integer: valores entre -2147483648 e 2147483647
- Long: valores entre -9223372036854775808 e 9223372036854775807
- Float: valores entre 1.4E-45 e 3.4028235E38
- Double: valores entre 4.9E-324 e 1.7976931348623157E308

Quanto  a  declaração  de  variáveis  com  Java,  vemos  abaixo  algumas  declarações  e 
inicializações de dados usando os tipos citados anteriormente. O processo sempre será 
informar o tipo da variável,  indicar o nome desta e se for  o caso,  inicializar a variável, 
utilizando o operador de atribuição. Se for necessário declarar mais de uma variável do 
mesmo tipo, se pode utilizar vírgula. 



public class DeclaraVariaveis
{
  public static void main(String args[])
  {
    // define a variável logico do tipo boolean e inicializa com true
    boolean logico = true; 
    // define a variável i do tipo inteiro e inicializa com 3
    int i;
    i = 3;
    /* define variáveis decimal1 e decimal2 do tipo double 
       e inicializa elas com 3.2 e 5.4 respectivamente.
       Uso da vírgula para declarar mais de uma variável do 
       mesmo tipo.
     */
    double decimal1=3.2, decimal2=5.4;
    // declara um char e coloca o valor A nele. 
    char caractere = 'A';
    // Imprime na saída padrão o valor das variáveis    
    System.out.println(logico);
    System.out.println(i);
    System.out.println(decimal1);
    System.out.println(decimal2);
    System.out.println(caractere);
  }
}

Monte este fonte e modifique os tipos testados para poder trabalhar mais com os diversos 
tipos de dados e declarações de variáveis em Java.  Use o Javac.exe para compilar e 
Java.exe para rodar o exemplo.

Um outro tipo de dado muito usado será o String, mas String não é um tipo simples no 
Java como são o int e o double. String já é uma classe, uma biblioteca, mas aqui vamos 
tratar String como sendo um tipo básico. Veja um exemplo de uso do String. 

public class ExemploString
{
  public static void main(String args[])
  {
     // inicializa String com vazio.
     String parametro0 = “”;
     // verifica parâmetros
     if(args.length > 0) 
       parametro0 = args[0];
     System.out.print(“O parâmetro zero vale: ”);
     System.out.println(parametro0);
     // concatenação de Strings; 
     String alo = “Alo ”;
     String mundo = “Mundo!”;
     String aloMundo = alo + mundo; 
     System.out.println(aloMundo);
  }
}

4. Operadores em Java:
Vamos  verificar  três  tipos  de  operadores  neste  capítulo.  Operadores  aritméticos, 
relacionais e lógicos. 



Operadores Aritméticos: Vamos apresentar quais são e como eles podem ser utilizados:
• Adição: “+”. Exemplo: x = y + z;
• Subtração: “-”. Exemplo: x = y – z;
• Multiplicação: “*”. Exemplo: x = y * z;
• Divisão: ”/”. Exemplo: x = y / z;
• Resto da divisão inteira: “%”. Exemplo: x = y % z;

Além disto podemos encontrar alguns usos especiais para os operadores aritméticos:
• Sinal negativo. Exemplo: x = -y;
• Incremento unário. Exemplo: x++;
• Decremento unário. Exemplo: x--;

Dica com relação ao uso dos sinais de incremento e decremento unário antes ou depois 
da variável em questão. Isto vai sugerir uma precedência de execução. Exemplo:
x = 1;
System.out.println(x++); // que valor vai sair?
x = 1;
System.out.println(++x); // que valor vai sair?

Se o operador unário aparece antes da variável, primeiro será realizado o incremento (x = 
x + 1) e depois o valor vai ser impresso. Caso o operador apareça depois da variável, 
primeiro será retornado o valor da variável para a impressão e somente depois ocorrerá o 
incremento (x = x  + 1). Faça testes com isto para entender bem estas questões. 

Importante: os operadores unários só podem ser usados com variáveis. 

System.out.println(++1); // erro!
x = 1;
System.out.println(++x); // correto

Operadores Relacionais: usados para comparar expressões sempre retornando um valor 
verdadeiro ou falso. 
• Igual:  “==”.  Usado  para  comparar  dois  valores  primitivos.  Tomar  cuidado  para  não 

confundir com o operador de atribuição, o “=”. Exemplo: if(x == y);
• Diferente: “!=”. Exemplo: if(x!=y);
• Maior: “>”. Exemplo: if(x > y);
• Maior ou igual a: “>=”. Exemplo: if(x >= y);
• Menor: “<”. Exemplo: if(x < y);
• Menor ou igual a: “<=”. Exemplo: if(x <= y);

Operadores  lógicos:  usados em conjunto  com os operadores  relacionais  e aritméticos, 
para conseguir avaliar resultado de expressões em uma condição Java. 
• Instruções AND (E Lógico): “&&”. Exemplo: if(x > 1)&&(x < 5);
• Instruções OR (OU Lógico): “||”. Exemplo: if(x == 1)||(x == 5);
• Instruções NOT (negação): “!”. Exemplo: if (!logico);  

5. Estruturas de Controle (condicional):

Comando condicional If-else:

A  estrutura  do  comando  se-então-senão,  permite  que  se  trabalhe  sempre  entre  dois 
caminhos possíveis de processamento. Exemplo:



int x = 7;
if(x > 5) 
  System.out.println(“X eh maior que 5”);
else 
    System.out.println(“X eh menor ou igual a 5”);

Se a variável x possuir um valor maior que 5, o bloco de código existente entre o if e o else 
será executado. No caso do exemplo anterior, será impressa uma mensagem indicando 
que o x é maior que 5. Se x possuir um valor igual ou menor que 5, será impressa então 
uma mensagem indicando isto e o bloco executado é o que está posicionado depois do 
“else”. 

Caso tivéssemos  mais  de um comando para  ser  executado  dentro  da estrutura  do if, 
podemos  iniciar  um novo  bloco  de  comandos,  usando  {  para  iniciar  o  bloco e  }  para 
terminar. Veja: 

int x = 7;
if(x > 5) 
{ // inicio do bloco
  System.out.print(“X vale: “);
  System.out.println(x);
  System.out.println(“X eh maior que 5”);
} // fim do bloco
else // se o else tivesse mais de um comando, poderia fazer o mesmo 
    System.out.println(“X eh menor ou igual a 5”);

Comando condicional switch-case: 

Vamos olhar o seguinte bloco de código:

if(x == 1)
  System.out.println(“X eh igual a 1”);
else if(x == 2) 
       System.out.println(“X eh igual a 2”);
     else if((x == 3)||(x == 4))
            System.out.println(“X eh igual a 3 ou 4”);
          else 
            System.out.println(“O valor de X não está mapeado”); 

Conforme  o  número  de  instruções  em um bloco condicional  “if”,  pode se tornar  mais 
complexo o entendimento do sistema. Para o caso de existirem condições simples como 
foi mostrado no exemplo anterior, podemos utilizar a estrutura switch-case para codificar. 

switch (x) 
{
  case 1: 
     System.out.println(“X eh igual a 1”); 
  break;
  case 2: 
      System.out.println(“X eh igual a 2”); 
  break;
  case 3: 
  case 4: 
     System.out.println(“X eh igual a 3 ou 4”); 
  break;  
  default:
     System.out.println(“O valor de X não está mapeado”); 
  break; 
}



O  tipo  do  dado  representado  por  "variavel"  dentro  do  “switch(variavel)”,  pode  ser  um 
número inteiro (byte, short, int) ou então um caractere (char). No caso de ser necessário 
comparar  valores  double,  float,  valor  lógico  (boolean),  ou  um  long,  será  necessário 
codificar a comparação utilizando a estrutura “if-else”.

Verifique o uso do “break”.  No case 3 não existe a palavra break.  Utilizamos o break 
dentro de um switch-case para indicar  ao compilador  que ele deve pular  para fora  do 
comando switch. Exemplo, se x vale 1, o controle pula para o case 1, processa o comando 
e quando encontra o break, pula o controle para fora do switch. Então a linha abaixo (case 
2), não é processada. O mesmo não ocorre no case 3. A não existência de um break faz a 
linha debaixo ser processada (case 4), como deve ser. 

6. Estruturas de Controle (repetição):

Comando de repetição for:

O laço for é ideal quando temos uma situação de contagem finita. Exemplo, contar de 1 a 
10 ou contar de 1 ao máximo de elementos de um vetor por exemplo. 

A estrutura do comando é a seguinte:
for(inicialização; condição; incremento)
{
  // instruções
}

Na inicialização  é  onde  vamos  inicializar  o  valor  da  variável  de  controle  do  laço.  Na 
condição iremos verificar se o processamento deve continuar ou se deve terminar, no caso 
da condição se tornar falsa. E no incremento indicamos um incremento para o valor de 
controle, para que ele incremente ou decremente até terminar o laço. A execução do for 
fica desta forma:

1. Inicializa  variáveis  na  inicialização.  Precisa  ter  alguma  coisa  li?  Não,  se  o 
programador assim quiser, pode fazer as inicializações antes de iniciar o laço 
for. 

2. Testa  condição.  Se  resultado  deu  falso,termina  a  execução  do  for.  Senão 
segue para executar as instruções

3. Executa instruções. Se encontra um comando continue, para a execução e vai 
para o incremento.  Se encontra um comando break,  termina a execução do 
laço for. 

4. Faz o incremento da variável de controle. Este incremento pode ser feito dentro 
do laço for. Note que se for o caso de deixar a inicialização para fora do laço e 
o incremento dentro, é melhor usar uma estrutura de repetição do tipo while.

5. Volta para o passo 2, para testar novamente a condição.

É possível indicar no valor de incremento um valor decimal, neste caso gerando um laço 
for que pode incrementar de 0,1 em 0,1 por exemplo.

Exemplo de código com laço for:
for(int i=0; i<10; i++)
{
  System.out.println(i);
}
System.out.println(i); // Erro de compilação

Note que foi declarada uma variável i dentro da parte de inicialização. É importante notar 
que esta variável i,  declarada dentro do for,  vale apenas dentro deste bloco. Com isto 
aquele println existente depois do processamento do for, não funciona.

Dentro do laço for podemos usar a palavra “break” para fazer o laço terminar ou então 



usar o comando “continue” para fazer o for avançar para a próxima iteração. Exemplo:
for(int i=0; i<10; i++)
{ 
  if(i == 5) continue; /* se i for igual a 5, pula direto para 
                        a próxima iteração e não imprime o valor */
  
  System.out.print(i + “ “); /* imprime na mesma linha e separa 
                                os valores com um espaço */
  if(i == 9) break; /* quando i for igual a 9, termina o processamento
                       do laço for */  
}

Com este exemplo, o resultado seria: 1 2 3 4 6 7 8 9.

Para fazer um laço infinito, se pode declarar a estrutura do for usando:

for( ; ;) // laço infinito!
{ 
  // comandos... para sair do for, somente com um comando break.
}

Comando de repetição while:

O comando while tem o conceito de testar uma condição e enquanto ela for verdadeira o 
bloco de comandos existente dentro do while é executado. 

Estrutura do comando:
while(condição)
{
  // instruções
}

A inicialização de variáveis normalmente ocorre fora da estrutura while, e o incremento 
ocorre dentro das instruções a serem processadas. 

Da mesma forma que o for, podemos usar os comandos break e continue para parar o 
processamento ou para “pular” para a próxima iteração. Exemplo de uso do while:
int i=0;
while(i<10) 
{ 
  if(i == 5) { 
     i++; // incrementa antes 
     continue; /* se i for igual a 5, pula direto para 
                  a próxima iteração e não imprime o valor */
  } 
  
  System.out.print(i + “ “); /* imprime na mesma linha e separa 
                                os valores com um espaço */
  if(i == 9) break; /* quando i for igual a 9, termina o processamento
                       do laço for */  
  i++; // incrementa o valor de i
}

Como o incremento não é automático, precisamos forçar o incremento antes de executar o 
continue.  Se não ocorrer  o incremento,  estaremos fazendo um laço infinito!  Se o seu 
interesse é fazer um laço infinito usando um while, pode construir da seguinte forma:



while(true) // condição sempre verdadeira, laço infinito!
{ 
  // para sair do while, somente com um comando break.
}

Comando de repetição do:

O comando Do difere no uso do while pelo fato do laço ser executado pelo menos 1 vez, 
antes de ser testada a condição de término. Seria como pensar que o while testa e 
executa e o comando do executa e testa. 

Estrutura do comando:
do
{
  //instruções
}while(condição);

Fazendo a adaptação do exemplo do while para a realidade do comando do, temos o 
seguinte: 

int i=0;
do 
{ 
  if(i == 5) { 
     i++; // incrementa antes 
     continue; /* se i for igual a 5, pula direto para 
                  a próxima iteração e não imprime o valor */
  } 
  
  System.out.print(i + “ “); /* imprime na mesma linha e separa 
                                os valores com um espaço */
  if(i == 9) break; /* quando i for igual a 9, termina o processamento
                       do laço for */  
  i++; // incrementa o valor de i
}while(i<10)

7. Declarações de arrays:

Se temos 10 informações para armazenar,  podemos ao invés de declarar 10 variáveis, 
criar  uma  variável  com  10  posições  de  armazenamento,  um  array,  um  vetor  como 
aprendemos na lógica de programação.

Para o primeiro exemplo iremos utilizar o array de Strings existente em todo o método 
main de um programa Java. Este array recebe os parâmetros que são passados para o 
programa pela linha de comando. Veja um exemplo de passagem de parâmetro pela linha 
de comando. 

C:\> java ProgramaArray param1 param2 param3 param4

O código abaixo verifica a quantidade de parâmetros da aplicação e depois imprime todos 
os parâmetros que foram passados pela linha de comando. 



public static void main(String args[])
{
  //para saber a quantidade de parâmetros.
  System.out.println(“Total de Parâmetros: ” + args.length);
  for(int i=0;i < args.length; i++)
  {
    System.out.println(Integer.parseInt(i) + “: ” + args[i]);
  }
}

Todo tipo array possui um atributo chamado length, que retorna o número de elementos 
cadastrados no array.  E é importante dizer que este é o  único atributo que um array 
possui. 

Veja outros tipos de declaração e agora inicialização de arrays:
// declara e inicializa array de inteiro
int vetor[] = new int[10];
// declara variáveis que são array ([]) e outras que não
int vetor1[], variavel, outrovetor[];
// todas variáveis são vetor, em virtude da posição do [] na declaração
int [] vetor2, vetor3, vetor4;

8. O System.out.println, dicas para impressão de Strings:

Veremos exemplos de declaração de variáveis em Java, variáveis do tipo array. Primeiro 
vamos ver o exemplo mais clássico, existente no método main. Veja os comandos para 
saber se foi passado algum parâmetro pela linha de comando.

public static void main(String args[])
{
  //Imprime e mantem o cursor na mesma linha (print).
  System.out.print(“Total de Parâmetros: ”);
  //Imprime e quebra linha
  System.out.println(args.length);
  //Quebrando linha via código (uso do caracter \n)
  System.out.print(“Linha 1 \nLinha2 \nLinha 3\n”);
  //Tabulando a saída via código e 
  // quebrando linha no final (caracter \n e\t)
  System.out.print(“Coluna1 \t Coluna2 \t Coluna3 \n”);
  //Imprimindo o caracter “ e o caracter \ em uma string
  System.out.print(“Imprime as aspas \” e imprime a barra \\”);
}

Estas dicas vão valer em qualquer situação para manipular Strings, seja para gravar em 
um arquivo, imprimir no Console, em uma interface gráfica e por aí vai.

Existem outros caracteres especiais como o \', para imprimir uma aspas simples e o \r para 
fazer o retorno de carro. No caso de realizar a geração de um arquivo e querer fazer a 
quebra de linha conforme o padrão do Windows, temos que escrever no final da string a 
composição \r\n, para representar os caracteres #13 e #10 da tabela ASCII, que são os 
responsáveis por fazer a quebra de linha do Windows. No caso dos arquivos editados em 
sistemas operacionais como Unix/Linux, apenas o \n resolve a quebra de linha. 

9. Conversão de tipos e Java:

O  Java  possui  diversas  bibliotecas  para  facilitar  a  conversão  de  tipos.  Veremos  aqui 
alguns exemplos que serão úteis na execução dos exercícios do treinamento. Conversão 



de String para um valor do tipo int. 
String valorString = “1234”;
int valorConvertido = Integer.parseInt(valorString);

Agora no caso de um valor com casas decimais, para um tipo double. 

String valorString = “1234.34”;
double valorConvertido = Double.parseDouble(valorString);

No caso inverso, de ter um valor e querer passar o mesmo para String, podemos fazer de 
um jeito simples como este: 

int valorInt = 1234;
String valorConvertido = “” + valorInt;

Quer dizer, o uso do “”, faz com que o valor se transforme em uma String. A forma mais 
comum de fazer isto no entanto é utilizar uma funcionalidade do tipo String. 
int valorInt = 1234;
String valorConvertido = String.valueOf(valorInt);

A chamada para valueOf funciona para o tipo int e para todos os outros tipos de dados 
que você pode imaginar.  Veja a documentação do JSDK para maiores exemplos disto. 
Cada  biblioteca  como  Byte,  Short,  Character,  Integer,  Double  e  outras,  possui 
funcionalidades para a conversão de tipos. 
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