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6. Procedimentos, funções, modularização. 

6.1. Modularização 

A modularização consiste num método utilizado para facilitar a construção de grandes 

programas, através de sua divisão em pequenas etapas, que são os módulos ou 

subprogramas. A primeira delas, por onde começa a exe-cução do trabalho, recebe o 

nome de programa principal, e as outras são os subprogramas propriamente ditos, 

que são executados sempre que ocorre uma chamada dos mesmos, o que é feito 

através da especificação de seus nomes.  

Vantagens da utilização de subprogramas:  

• Economia de código: escreve-se menos;  

• Desenvolvimento modularizado: pensa-se no algoritmo por partes;  

• Facilidade de depuração (correção/acompanhamento): é mais fácil corrigir/detectar 

um erro apenas uma vez do que dez vezes;  

• Facilidade de alteração do código: se é preciso alterar, altera-se apenas uma vez;  

• Generalidade de código com o uso de parâmetros: escreve-se algoritmos para 

situações genéricas.  

 

Há duas espécies de subprogramas: PROCEDIMENTO e FUNÇÃO.  

6.2. Procedimento 

Um subprograma do tipo PROCEDIMENTO é, na realidade, um programa com vida 

própria, mas que, para ser processado, tem que ser solicitado pelo programa principal 

que o contém, ou por outro subprograma, ou por ele mesmo.  

Declaração:  

PROCEDURE nome;  

declaração dos objetos locais ao Procedimento  

BEGIN  

comandos do Procedimento  

END;  

onde: nome é o identificador associado ao procedimento.  

EXEMPLO:  

O programa abaixo calcula a média aritmética entre 2 notas, sem o uso de 

procedimentos.  

Program CALCULA_MÉDIA; {sem o uso de procedimentos}  

var  

NOTA1,NOTA2,MEDIA : real;  
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begin  

{lê as notas}  

write('Digite a primeira nota: ');  

readln(NOTA1);  

write('Digite a segunda nota: ');  

readln(NOTA2);  

{calcula a media}  

MEDIA := (NOTA1 + NOTA2) / 2;  

{escreve o resultado}  

writeln('Media = ',MEDIA,4:1)  

end. 

Mostraremos agora o mesmo programa, utilizando um procedimento.  

Program CALCULA_MÉDIA; {usando procedimento}  

var  

NOTA1,NOTA2,MEDIA : real;  

{declaração do procedimento}  

procedure LER_NOTAS;  

begin  

write('Digite a primeira nota: ');  

readln(NOTA1);  

write('Digite a segunda nota: ');  

readln(NOTA2);  

end;  

{Programa Principal}  

begin LER_NOTAS; {ativação do procedimento LER_NOTAS}  

MEDIA := (NOTA1 + NOTA2) / 2; {calcula a media}  

Writeln('Media = ',MEDIA,4:1) {escreve o resultado}  

end. 

6.3. Função 

As funções, embora bastante semelhantes aos procedimentos, têm a característica 

especial de retornar ao programa que as chamou um valor associado ao nome da 

função. Esta característica permite uma analogia com o conceito de função da 

Matemática.  

Declaração: 

FUNCTION nome : tipo;  

declaração dos objetos locais à Função  

BEGIN  

Comandos da Função  

END;  

onde: nome é o identificador associado à função.  

tipo é o tipo da função, ou seja, o tipo do valor de retorno. 

EXEMPLO:  
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O programa abaixo calcula a média dos elementos de um vetor, sem uso de 

Procedimentos ou Funções. 

Program SOMA_VETOR; {sem o uso de procedimentos ou funções}  

const N = 30;  

var VETOR : array[1..N] of integer;  

I,SOMA,MEDIA : integer;  

begin  

{lê os valores do vetor}  

for I:=1 to N do  

readln(VETOR[I]);  

{calcula a media}  

SOMA := 0;  

for I:=1 to N do  

SOMA := SOMA + VETOR[I];  

MEDIA := SOMA div N;  

{escreve o resultado}  

writeln(MEDIA)  

end. 

Mostraremos agora o mesmo programa, utilizando um procedimento para ler os 

valores do vetor e uma função para efetuar o cálculo da média. 

Program SOMA_VETOR; {usando uma função e um procedimento}  

const  

N = 30;  

var  

VETOR : array[1..N] of integer;  

{declaração do procedimento}  

procedure LER_DADOS;  

var I : integer;  

begin  

for I:=1 to N do  

readln(VETOR[I]);  

end;  

{declaração da função}  

function MEDIA : integer;  

var I,SOMA : integer;  

begin  

SOMA := 0;  

for I:=1 to N do  

SOMA := SOMA + VETOR[I];  

MEDIA := SOMA div N;  

end;  

{Programa Principal}  

begin  

{ativa o procedimento LER_DADOS}  

LER_DADOS;  

{escreve o resultado, chamando a função MEDIA}  

writeln(MEDIA)  

end. 

6.4. Variáveis Globais e Variáveis Locais 
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Observe que, no exemplo anterior, declaramos uma variável no programa principal e 

outras nos subprogramas. Podemos dizer que a variável VETOR, que foi declarada no 

programa principal é uma variável global aos subprogramas, enquanto que a variável 

I é dita variável local ao procedimento LER_DADOS e as variáveis I e SOMA são 

locais à função MEDIA. É importante ressaltar que a variável I do procedimento 

LER_DADOS é diferente da variável I da função MEDIA, embora possuam o mesmo 

identificador.  

O uso de variáveis globais dentro de procedimentos e funções serve para implementar 

um mecanismo de transmissão de informações de um nível mais externo para um 

mais interno.  

As variáveis locais dos procedimentos e funções são criadas e alocadas quando da 

sua ativação e automaticamente liberadas quando do seu término.  

A utilização de variáveis globais não constitui, no entanto, uma boa prática de 

programação. Assim, todos os subprogramas devem apenas utilizar as variáveis 

locais, conhecidas dentro dos mesmos, e a transmissão de informações para dentro e 

fora dos subprogramas deve ser feita através dos parâmetros de transmissão, que 

serão apresentados a seguir. 

6.5. Parâmetros 

Quando se deseja escrever um subprograma que seja o mais genérico possível, deve-

se usar a passagem de parâmetros.  

A passagem de parâmetros formaliza a comunicação entre os módulos. Além disto, 

permite que um módulo seja utilizado com operandos diferentes, dependendo do que 

se deseja do mesmo.  

Dá-se a designação de parâmetro real ou de chamada ao objeto utilizado na unidade 

chamadora/ativadora e de parâmetro formal ou de definição ao recebido como 

parâmetro no subprograma.  

Dentre os modos de passagem de parâmetros, podemos destacar a passagem por 

valor e a passagem por referência.  

Na passagem de parâmetros por valor, as alterações feitas nos parâmetros formais, 

dentro do subprograma, não se refletem nos parâmetros reais. O valor do parâmetro 

real é copiado no parâmetro formal, na chamada do subprograma. Assim, quando a 

passagem é por valor, isto significa que o parâmetro é de entrada.  

Na passagem de parâmetros por referência, a toda alteração feita num parâmetro 

formal corresponde a mesma alteração feita no seu parâmetro real associado. Assim, 

quando a passagem é por referência, isto significa que o parâmetro é de entrada-

saída.  

Na linguagem Pascal, a declaração dos procedimentos e funções com parâmetros se 

diferencia da forma já apresentada apenas pela inclusão da lista de parâmetros 

formais no cabeçalho. Esta deve vir entre parênteses e cada parâmetro deve ter o seu 

tipo especificado. A forma geral é:  
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PROCEDURE nome (lista de parâmetros formais)  

FUNCTION nome (lista de parâmetros formais) : tipo 

A lista de parâmetros formais tem a seguinte forma:  

parâmetro1 : tipo; parâmetro2 : tipo; ...; parâmetro n : tipo  

Exemplos da lista de parâmetros:  

procedure PROC (X,Y,Z:integer; K:real)  

function FUNC (A,B:real; C:string) : integer  

Na forma apresentada, a passagem dos parâmetros será por valor. Para se utilizar a 

passagem por referência, deve-se acrescentar a palavra VAR antes do nome do 

parâmetro.  

EXEMPLO:  

Procedure PROC(A:integer; var B,C:integer) 

Na chamada de procedimentos ou funções utilizando parâmetros, devemos 

acrescentar após o nome do procedimento ou função uma lista de parâmetros reais 

(de chamada), os quais devem ser do mesmo tipo e quantidade dos parâmetros 

formais declarados.  

O exemplo a seguir demonstra a diferença entre a passagem de parâmetros por 

referência e a passagem de parâmetros por valor: 

Program EXEMPLO_PASSAGEM_PARÂMETROS; 

var N1,N2 : integer;  

Procedure PROC(X:integer; var Y:integer);  

begin  

X:=1;  

Y:=1;  

end;  

begin  

N1:=0; N2:=0;  

PROC(N1,N2);  

writeln(N1); {será exibido o valor 0}  

writeln(N2); (será exibido o valor 1}  

end. 

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS  

R6.01. Escrever uma função chamada MAIOR que receba dois números inteiros e retorne o 

maior deles. Escrever um programa para ler dois números inteiros e, utilizando a função 

MAIOR, calcular e exibir o maior valor entre os números lidos. 

Program CALCULA_MAIOR;  

var X,Y,M : integer;  

function MAIOR (NUM1,NUM2:integer) : integer;  

begin  

If NUM1 > NUM2 then  

MAIOR := NUM1  

else  

MAIOR := NUM2;  

end;  

begin  
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readln(X,Y);  

M := MAIOR(X,Y);  

writeln(M);  

end. 

R6.02. Escrever um procedimento chamado DOBRA que multiplique um número 

inteiro (recebido como parâmetro) por 2. Escrever um programa para ler um valor 

inteiro e, utilizando o procedimento DOBRA, calcular e exibir o dobro do mesmo. 

Program CALCULA_DOBRO;  

var X : integer;  

procedure DOBRA (var NUM:integer);  

begin  

NUM := NUM * 2  

end;  

begin  

readln(X);  

DOBRA(X);  

writeln(X);  

end. 

EXERCÍCIOS PROPOSTOS  

P6.01. Defina modularização.  

P6.02. Cite as principais vantagens da utilização de subprogramas.  

P6.03. Conceitue procedimento e função. Em que eles são semelhantes e em que eles 

são diferentes?  

P6.04. Que tipo de informação deve ser incluído na declaração de um procedimento? 

E na declaração de uma função? Se houver diferenças, explique o motivo.  

P6.05. Qual a diferença entre variável global e variável local?  

P6.06. Como deve ser feita a transmissão de informações entre um subprograma e o 

programa principal?  

P6.07. Qual a diferença entre parâmetro real e parâmetro formal?  

P6.08. Cite os modos de passagem de parâmetros, explicando como funciona cada 

um deles.  

P6.09. Escreva um procedimento que limpe a tela do micro e exiba o seu nome.  

P6.10. Escreva um procedimento que receba um valor string S e um valor inteiro 

positivo N e exiba o string S por N vezes seguidas na tela.  

P6.11. Escreva uma função chamada CUBO que receba um valor do tipo real e 

retorne a potência elevado a 3 do mesmo.  

P6.12. Escreva um procedimento chamado TROCA que receba 2 variáveis inteiras (X 

e Y) e troque o conteúdo entre elas;  

P6.13. Escreva um procedimento chamado SINAL que receba como parâmetro um 

valor N inteiro e escreva a palavra POSITIVO se N for um número maior que zero, 

NEGATIVO se N for menor que zero, ou ZERO se N for igual a zero.  
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Escreva um programa que leia um número inteiro e, usando o procedimento SINAL, 

mostre se ele é maior, menor ou igual a zero.  

P6.14. Escreva um procedimento chamado METADE que divida um valor do tipo real 

(passado como parâmetro) pela metade.  

Escreva um programa que leia um vetor A de 30 elementos reais e, usando o 

procedimento METADE, divida todos seus elementos pela metade.  

P6.15. Escreva uma função chamada MEDIA que retorne a média de 3 valores reais 

(X, Y e Z) passados como parâmetros.  

Escreva um programa que, para um número indeterminado de alunos, faça para cada 

uma deles:  

 ler o nome e as 3 notas do aluno (a leitura do nome FIM indica o fim dos dados 

- flag);  

 calcule a média do aluno (usando a função MEDIA);  

 exiba o nome e a média do aluno.  

 

P6.16. Escreva um procedimento chamado AUMENTO que receba dois valores reais 

X e Y como parâmetros e aumente o valor de X em Y%.  

Escreva um programa que leia uma variável K do tipo real e, para um número 

indeterminado de funcionários de uma empresa, faça para cada uma delas:  

 ler a matrícula, o nome e o salário (a leitura da matrícula 0 (zero) indica o fim 

dos dados - flag);  

 aumente o salário em K% (usando o procedimento AUMENTO) e exiba o 

salário aumentado. 

P6.17. Escreva um programa Pascal que leia as 3 notas e o número de faltas de um 

aluno, calcule a sua média e determine e exiba a sua situação. Caso a aluno tenha 

mais de 10 faltas, ele está REPROVADO POR FALTA. Caso contrário, estará 

REPROVADO se sua média for menor que 5.0 ou APROVADO se sua mé-dia for 

superior a 5.0.  

Observações:  

a) utilize uma função para calcular a média e um procedimento para determinar e 

exibir a situação do aluno;  

b) não utilize variáveis globais.  

 P6.18. Escreva uma função chamada SEG para receber uma medida de tempo 

expressa em Horas, Minutos e Segundos e retornar esta medida convertida apenas 

para segundos.  

Escreva um procedimento chamado HMS para receber uma medida de tempo 

expressa apenas em segundos em retornar esta medida convertida para horas, 

minutos e segundos.  
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Faça um programa que leia 2 medidas de tempo (expressas em horas, minutos e 

segundos) e, usando a função SEG e o procedimento HMS, calcule e exiba a 

diferença (também em horas, minutos e segundos) entre elas. 

P6.19. Escreva uma função chamada NOME_MES que receba um valor inteiro N (de 1 

a 12) e retorne um string contendo o nome do mês correspondente a N.  

Faça um programa que leia uma data (no formato dia, mês e ano) e, usando a função 

NOME_MES, exiba a data lida no formato abaixo:  

EXEMPLO: Entrada: 23 11 1998 Saída: 23 de novembro de 1998  

P6.20. Escreva uma função chamada DIAS_ANO que receba 3 valores inteiros (DIA, 

MES, ANO) e retorne o número de dias decorridos no ano até o dia/mês/ano 

fornecido.  

Escreva uma função booleana chamada DATA_VALIDA que receba uma data (DIA, 

MÊS, ANO) e verifique se a data é válida (considerando os anos bissextos).  

Faça um programa que leia 2 datas, no formato dia, mês e ano (as datas devem ter o 

mesmo ano) verificando se as mesmas são válidas (através da função 

DATA_VALIDA), calcule e exiba a diferença de dias entre elas (usando a função 

DIAS_ANO). 

6.6. UTILIZANDO ARRAYS COMO PARÂMETROS  

O Turbo Pascal (ou Pascalzim) não permite a declaração normal de um array como 

parâmetro formal em uma função ou procedimento. Porém, podemos utilizar o recurso 

da criação de novos tipos de dados disponível na linguagem Pascal. Veja o exemplo a 

seguir: 

type VETOR = array[1..20] of integer;  

Essa declaração deve ser colocada na área de declarações do programa, 

preferencialmente antes da área de declarações de variáveis (var). Após essa 

declaração, caso você necessite declarar uma variável do tipo array com 20 elementos 

inteiros, basta fazer o seguinte:  

var V : VETOR;  

Desta forma, para utilizar um array como parâmetro formal em uma função ou 

procedimento, você deve declará-lo na lista de parâmetros com o nome do tipo criado 

na declaração type. 

EXERCÍCIO RESOLVIDO  

R6.03. Escrever um programa para ler um vetor de 50 elementos inteiros e determinar 

o valor médio dos seus elementos (utilizando um procedimento para ler um vetor e 

uma função para calcular a soma dos elemen-tos do vetor).  

Program CALCULA_MÉDIA;  

const  

N = 50;  
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type  

VETOR = array[1..N] of integer;  

var  

VET : VETOR;  

MEDIA : integer;  

procedure LEIA_VETOR (var V:VETOR);  

var  

I : integer;  

begin  

for I:=1 to N do  

readln(V[I]);  

end;  

function SOMA_VETOR (V:VETOR) : integer;  

var  

I,S : integer;  

begin  

S := 0;  

for I:=1 to N do  

S := S + V[I];  

SOMA_VETOR := S;  

end;  

begin  

{leitura do vetor}  

LEIA_VETOR(VET);  

{cálculo da média}  

MEDIA := SOMA_VETOR(VET) div N;  

{exibição do resultado}  

writeln(MEDIA);  

end. 

EXERCÍCIOS PROPOSTOS  

P6.22. Escreva uma função que receba um vetor V de 30 elementos inteiros, e retorne 

o maior elemento do vetor V.  

P6.23. Escreva uma função que receba um vetor V de 30 elementos inteiros, e retorne 

a moda do vetor, isto é, o elemento que mais ocorre dentro do vetor V.  
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P6.24. Escreva uma função que receba um vetor V de 30 elementos inteiros, e retorne 

a quantidade de números positivos do vetor V.  

P6.25. Escreva uma função que receba um valor X do tipo inteiro e um vetor V de 80 

elementos inteiros, e retorne o número de ocorrências de X dentro do vetor V.  

P6.26. Escreva uma função que receba um valor X do tipo inteiro e um vetor V de 80 

elementos inteiros, e retorne o valor lógico TRUE se X existir dentro de V ou o valor 

lógico FALSE caso contrário.  

P6.27. Escreva um procedimento chamado PAR_IMPAR que receba um vetor de 100 

elementos inteiros e retorne a quantidade de números pares e de números ímpares 

contidas no mesmo.  

Faça um programa que leia 100 valores inteiros (armazenando em um vetor) e, 

usando o procedimento PAR_IMPAR, determine e exiba a quantidade de números 

pares e de números ímpares.  

P6.28. Escreva um procedimento chamado LEIA que leia um vetor de 50 elementos 

inteiros (passado como parâmetro).  

Escreva uma função chamada MAIOR que receba um vetor de 50 elementos inteiros e 

retorne o maior elemento do mesmo.  

Escreva uma função chamada SOMA que receba um vetor de 50 elementos inteiros e 

retorne a soma dos elementos do vetor.  

Faça um programa que:  

 Usando o procedimento chamado LEIA, leia a idade de 50 pessoas;  

 usando a função MAIOR criada, determine e exiba a maior idade;  

 usando a função SOMA criada, calcule e exiba a idade média das 50 pessoas;  

P5.08. Fazer um programa em Pascal para corrigir provas de múltipla escolha. Cada 

prova tem 10 questões e cada questão vale 1 ponto. O primeiro conjunto de dados a 

ser lido será o gabarito para a correção da prova. Os outros dados serão os números 

dos alunos e suas respectivas respostas, e o último número, do aluno fictício, será 0 

(zero). O programa deverá calcular e imprimir:  

a) para cada aluno, o seu número e sua nota;  

b) o percentual de aprovação, sabendo-se que a nota mínima de aprovação é 6.  

c) a nota que teve maior frequência absoluta, ou seja, a nota que apareceu maior 

número de vezes (supondo a inexistência de empates).  

 

A estrutura de dados para este programa de ser a seguinte: 
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P6.29. Modifique o programa da questão P5.08, criando os seguintes subprogramas:  

a) um procedimento que leia o gabarito da prova;  

b) um procedimento que leia as respostas de um aluno.  

c) Uma função que receba as respostas de um aluno e retorne a sua nota;  

d) Uma função que receba a frequência de cada nota e retorne a nota que teve maior 

frequência absoluta, ou seja, a nota que apareceu maior número de vezes (supondo a 

inexistência de empates).  

6.7. RECURSIVIDADE  

A recursividade é uma característica que alguns problemas apresentam: a de serem 

definidos em termos deles mesmos. Todo problema que se comporta assim é dito ser 

recursivo.  

A recursão é uma técnica apropriada se o problema a ser resolvido tem as seguintes 

características:  

1) a resolução dos casos maiores do problema envolve a resolução de um ou 

mais casos menores;  

2) os menores casos possíveis do problema podem ser resolvidos diretamente;  

3) a solução iterativa do problema (usando enquanto, para ou repita) é complexa.  

 

Exemplo:  

O problema do fatorial, que foi visto anteriormente, é recursivo por definição:  

N! = N x (N - 1) x (N - 2) x (N - 3) ... x 1 (Equação 1)  

Existe um caso especial: 0! é igual a 1, por definição.  

A partir da equação 1, podemos concluir que o fatorial de N está expresso em termos 

do fatorial de N-1.  

N! = N x (N - 1) x (N - 2) x (N - 3) x ... x 1  

(N - 1)!  

Resumindo:  

N! = N x (N - 1)! (Equação 2)  
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A equação 2 é válida para todos os números inteiros com exceção do 0 (zero), sendo, 

portanto, necessário um tratamento especial.  

O programa recursivo em Pascal para o cálculo do fatorial de N ficaria assim:  

Program FATORIAL;  

var  

N,F : longint;  

{função recursiva que retorna o fatorial de N}  

function FAT(N:longint):longint;  

begin  

if N = 0 then  

FAT := 1  

else  

FAT := N * FAT (N - 1)  

end;  

{programa principal}  

begin  

write('Digite um número: ');  

readln(N);  

F := FAT(N);  

writeln('O fatorial de ',N,' é ',F)  

end.  

Note que para cada chamada da função recursiva FAT deve ser um criado um novo 

nível de ativação, guardado em uma pilha, onde para cada um destes níveis de 

ativação têm-se um parâmetro de chegada e um valor de re-chamada para uma nova 

ativação ou um valor de retorno. 

Criaremos uma tabela para melhor expor a observação acima e para isso vamos 

calcular o fatorial de 3: 
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Observe que até ser atendida a condição de retorno (N = 0), têm-se apenas 

reativações de FAT. Quando o valor de chegada é igual a 0 (na ativação 4), começa o 

processo de retorno, onde cada nível imediatamente superior recebe o resultado do 

nível inferior. Quando um nível recebe o resultado do seu nível inferior ele o aplica 

para poder calcular a expressão FAT := N * FAT(N-1) até então indefinida, 

retornando para o nível de cima o seu valor calculado.  

É importante que seja observada a condição de encerramento da recursão para evitar 

que este processo continue indefinidamente. 

EXERCÍCIO RESOLVIDO  

R6.04. Resolva de forma recursiva o jogo das torres de Hanói.  

O jogo consiste em trabalhar-se com discos de diferentes tamanhos, onde os mesmos 

podem ser movidos entre três hastes diferentes que chamaremos de A, B, e C. No 

princípio do jogo, os discos estarão todos na primeira haste que é a A de tal forma que 

os maiores devem ficar por baixo dos menores, formando uma pilha do maior para o 

menor. O objetivo do jogo é mover todos os discos de A para B, usando a haste C 

como auxiliar e seguindo as regras abaixo:  

1) apenas um disco pode ser movido por vez;  

2) um disco maior não pode ficar em cima de um menor;  

3) todo e qualquer disco pode ser movido de uma haste para outra desde que sejam 

respeitadas as regras anteriores.  

O número de discos a ser usado no jogo fica a critério do jogador. Em nosso caso, 

utilizaremos 3 (três) discos. A configuração inicial do nosso jogo seria assim: 

 

A solução deste problema advém da redução do problema original em problemas 

menores. Devem ser feitas reduções sucessivas do problema até que se chegue ao 

problema trivial de mover um disco de uma haste para outra. Explicando: em nosso 

exemplo temos 3 discos, então vamos reduzi-lo ao problema imediatamente menor 

que é o de mover 2 discos e assim sucessivamente até que se tenha o problema de 

mover apenas um disco. 

Seguindo esse raciocínio, pode-se estabelecer uma estratégia para resolver o 

problema de mover um número N qualquer de discos da haste A para a haste B:  

Se N = 1 então  
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mover o disco 1 da haste A para B  

senão  

1. Movemos N-1 discos da haste A para a haste C, usando a haste B para 

armazenamento temporário;  

2. Em seguida, movemos o disco N da haste A para a haste B;  

3. Por fim, movemos os N-1 discos da haste C para a haste B, usando a haste A para 

armazenamento temporário.  

O procedimento recursivo para implementar esta estratégia ficaria, na linguagem 

Pascal, da seguinte forma: 

Program torreHanoi; 

var n:integer; 

 

  procedure hanoi(n:integer;a,b,c:char); 

  {mova n discos do pino a para o pino b usando o pino c como 

auxiliar} 

  begin 

    if n=1 

    then writeln('mova o disco ',n,' do pino ',a,' para o pino ',b) 

    else 

    begin 

      hanoi(n-1,a,c,b); 

      writeln('mova o disco ',n,' do pino ',a,' para o pino ',b); 

      hanoi(n-1,c,b,a) 

    end 

  end; 

 

begin 

  read(n); 

  hanoi(n,'A','B','C') 

end. 

CONCLUINDO:  

A recursividade é uma técnica elegante e quem a domina, geralmente, demonstra 

experiência, porém possui um preço: a movimentação de dados na PILHA (controle 

interno da linguagem para possibilitar ativações recursivas). Essa movimentação de 

dados de controle impõe à solução um tempo adicional que pode torná-la ineficiente.  
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Devido a esse tempo extra utilizado pelas soluções recursivas, deve-se dar 

preferência às soluções iterativas, deixando a utilização da recursividade para os 

casos apropriados (atentar para características básicas de um problema recursivo). 

Exercícios 

P6.30. Dê o conceito de recursividade.  

P6.31. Quais as características dos problemas que são apropriados para serem 

resolvidos por recursão?  

P6.32. Escreva uma função recursiva que calcule X
N

, onde X é um número real e N é 

um inteiro não negativo. Essa função pode ser definida da seguinte forma: 

 

P6.33. As séries de Fibonacci foram originalmente concebidas no século XIII por 

Leonardo de Pisa, apelidado de Fibonacci, como um modelo para estudar a criação de 

coelhos. A aplicação desta série cresceu, não somente na matemática e na ciência da 

computação, como também em vários fenômenos biológicos.  

A série em si é muito simples: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... Os primeiros dois termos são 0 

e 1; cada termo subsequente é calculado como a soma dos dois termos anteriores. 

Em geral, t
i 
= t

i-1 
+ t

i-2
.  

O problema de encontrar o enésimo número de Fibonacci tem uma formulação 

recursiva clara, que é: 

 

Escreva uma função recursiva em Pascal que, dado um valor N inteiro positivo, retorne 

o enésimo número de Fibonacci.  

P6.34. Um algoritmo muito conhecido para determinar o maior divisor comum de dois 

inteiros é o algoritmo de Euclides. A função maior divisor comum (MDC) é definida 

como segue: 
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Construir uma função recursiva em Pascal para resolver este problema.  

P6.35. Escreva uma versão não-recursiva da função abaixo:  

function F (N:integer) : integer;  

begin  

if N > 1 then  

F := N + F(N - 1)  

else  

F := 1  

end;  

P6.36. Escreva uma função recursiva que retorne a soma dos elementos de um vetor 

de elementos inteiros (máx. de 100). O tamanho do vetor também é passado como 

parâmetro.  

P6.37. Escreva uma função recursiva que retorne a quantidade de números positivos 

de um vetor de elementos inteiros (máx.de100). O tamanho do vetor também é 

passado como parâmetro.  

P6.38. Escreva uma solução iterativa para o problema das torres de Hanoi. 

 


