
Operadores Relacionais

Estruturas de seleção:

SE;

SE/ENTÃO/SENÃO.



•  Operadores Aritméticos;

•  Operadores Relacionais ;

•  Operadores Lógicos.



Descrição Símbolo

Igual a ==

Diferente de != ou <>

Maior que >

Menor que <

Maior ou igual a >=

Menor ou igual a <=



São utilizados para realizar comparações entre 
dois valores de mesmo tipo primitivo.

O resultado obtido é sempre um valor lógico.

Exemplo:

2 * 4 == 24 / 3 
8 ==     8 

VERDADEIRO



 2 > 3 resultado : falso
 2 < 3 resultado : verdadeiro
 2 == 3 resultado : falso
 3 >= 3 resultado : verdadeiro
 4 >= 3 resultado : verdadeiro
 2 <= 3 resultado : verdadeiro
 2 <> 3 resultado : verdadeiro





Até agora seguimos um padrão: 

Entrada de dados;

Processamento;

Saída em tela.



1) Distribuição gratuita de cestas básicas;
2) Distribuição gratuita de cestas básicas para 

famílias com 4 ou mais componentes;
3) Distribuição gratuita de ingressos de cinema;
4) Distribuição gratuita de ingressos de cinema 

para pessoas do sexo feminino.

A quais conclusão chegamos???



1) Todas as pessoas recebem cestas básicas.
2) Só recebem as cestas família com pelo

menos 4 integrantes.
3) Todas as pessoas recebem ingressos de

cinema;
4) Só as mulheres recebem ingressos de

cinema;



Avaliações diferentes são executadas de acordo 
com o resultado.

Exemplo do dia a dia:

Senha do caixa eletrônico!!!



É uma estrutura de controle de fluxo,
executando um ou vários comandos se a
condição testada for verdadeira e, em alguns
casos, executando um ou vários comandos se
for falsa.



Seleção simples:

se (condição)
comando ou sequencia de comandos

fim se

Seleção composta:

se (condição) entao
comando ou sequencia de comandos

senao
comando ou sequencia de comandos

fim se



A estrutura de decisão “SE” normalmente vem
acompanhada de um comando, ou seja, se
determinada condição for satisfeita pelo comando
SE então execute determinado comando.

se (media >= 7) então
escreva “aprovado”

Se o conteúdo da variável media for maior ou igual 
a 7 então escreva aprovado



A estrutura de decisão “SE/ENTÃO/SENÃO”,
funciona exatamente como a estrutura “SE”, com
apenas uma diferença, em “SE” somente podemos
executar comandos caso a condição seja verdadeira,
diferente de “SE/SENÃO” pois sempre um comando
será executado independente da condição, ou seja,
caso a condição seja “verdadeira” o comando da
condição será executado, caso contrário o comando
da condição “falsa” será executado.



se (media >= 7) entao
escreva “aprovado”

senao
escreva “reprovado”

Se a variável media for maior ou igual a 7 então 
escreva aprovado senão escreva reprovado




