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RESUMO 

OLIVEIRA Junior, Nereu Pires de. BIP C – Criação de um compilador C para a arquitetura 

dos processadores BIP. Itajaí, 2013. 211. Trabalho Técnico-científico de Conclusão de Curso 

(Graduação em Ciência da Computação) – Centro de Ciências Tecnológicas da Terra e do Mar, 

Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 2013.  

 

A ferramenta Bipide foi criada para auxiliar na redução da abstração envolvida em conceitos 

fundamentais de lógica de programação. Possibilita a programação de pequenas aplicações em 

Portugol, a geração de código assembly da família de processadores BIP e a simulação das 

aplicações ilustrando conceitos de arquitetura e organização de computadores. Tendo em vista 

que o Bipide é usado em diferentes disciplinas em cursos de graduação na área de Computação 

na Univali, e que a linguagem C também é abordada em diferentes disciplinas da matriz 

curricular destes cursos, este trabalho promove a criação de um compilador C para o Bipide 

podendo assim auxiliar na ampliação do uso didático da ferramenta e da proposta de uso da 

família de processadores BIP. Este trabalho também tem como objetivo contribuir com a 

documentação do modelo de Árvore Sintática Abstrata (ASA) já utilizada no desenvolvimento 

do compilador Portugol Núcleo, tendo em vista que esse mesmo modelo será utilizado no 

desenvolvimento deste projeto. Ainda será realizada a alteração da interface de usuário da 

ferramenta Bipide com a finalidade de proporcionar maior facilidade em futuras incorporação 

de linguagens de programação a ferramenta. Para o desenvolvimento do novo compilador será 

utilizada a ferramenta ANTLR versão 4 e será criado um algoritmo que percorre a ASA gerada 

pelo ANTLR convertendo-a na ASA do Portugol Núcleo. A integração com o Bipide será 

efetivada por meio de outro trabalho realizado em paralelo por Mannes (2013). 

 

Palavras-chave: Compilador, Linguagem C, BIP. 
 



 

 

ABSTRACT 

The Bipide was created to help in the reduction of abstraction involved in fundamental concepts 

of programming logic. The Bipide enables programming small Portugol applications, the 

generation of assembly code for BIP processor family and the simulation of applications 

illustrating the concepts of computer organization and architecture. Once that Bipide is used 

in different disciplines in undergraduate courses in Computer area of Univali and that the C 

language is also addressed in different disciplines of the curriculum of these courses, this work 

promotes the creation of a C compiler for Bipide and by that helping in the expansion of the 

educational use of the tool and the proposed use of the BIP processor family. This work also 

aims to contribute to the documentation of the abstract syntax tree model (AST) already used 

in the PortugolCore compiler development, considering that this same model will be used in 

the development of this project. Still in this work is proposed the change of the user interface 

of the Bipide tool in order to provide greater ease of new programming language 

incorporations to the tool. For the development of new compiler will be used the version 4 of 

ANTLR tool and will be created an algorithm that will run through the generated AST by 

ANTLR converting it into the AST of the PortugolCore. Integration with Bipide will be effected 

through other work done in parallel by Mannes (2013). 
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1  INTRODUÇÃO 

Um problema encontrado em muitos cursos de graduação em Computação é que as 

disciplinas de Programação são ministradas antes das disciplinas de Arquitetura e Organização 

de Computadores. Isso faz com que alguns conceitos de programação como, por exemplo, 

constantes, variáveis, vetores, níveis de linguagem entre outros, não sejam completamente 

assimilados pelos alunos devido ao alto nível de abstração das disciplinas de Programação. 

(MORANDI et al., 2006).  

 Para auxiliar a contornar esse problema de dependência entre as disciplinas de 

Algoritmos, Programação e Arquitetura e Organização de Computadores, foram criadas 

algumas ferramentas de apoio a estas disciplinas como, a família de processadores BIP (Basic 

Instruction-set Processor) e o Bipide (Ambiente de desenvolvimento integrado para a 

arquitetura dos processadores BIP). 

 O projeto BIP tem como seu principal objetivo ser referência para o ensino de conceitos 

da área de Arquitetura e Organização de Computadores para os alunos de fases iniciais de curso 

de graduação em Computação. Este projeto visa também prover a base necessária para a 

compreensão das abstrações adotadas nas disciplinas da área de Algoritmos e Programação. 

(MORANDI et al., 2006).  

A primeira geração do processador BIP (BIP I) é simples, com suporte a noções de 

instrução, declaração de variáveis e constantes, realização de operações aritméticas e de 

atribuição de valores, conta também com conceitos de desempenho e o papel do compilador. 

Contudo, ainda faltavam alguns conceitos importantes a serem acrescentados como, por 

exemplo, operações relacionais, desvios e laços de repetição que vieram a ser incluídos na sua 

segunda versão (BIP II). (MORANDI; RAABE; ZEFERINO, 2006). Na terceira geração do 

processador BIP (BIP III) foi adicionado o suporte a instruções de lógica e operação binária. 

(RECH et al., 2011). Já o BIP IV permite realizar operações de entrada-e-saída e chamadas de 

procedimentos estendendo a arquitetura do BIP III. Também no BIP IV foram incluídas 

algumas instruções de processamento e manipulação de vetores. (RECH et al., 2011). Outro 

processador da família BIP é o µBIP (lê-se micro BIP), no qual foi estendida a arquitetura BIP, 

de modo a especificar um conjunto de instruções mais completo com portas de entrada e saída, 

controlador de interrupções e um temporizado. (PEREIRA, 2008).  
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A ferramenta Bipide é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE – Integrated 

Development Environment) que permite o desenvolvimento, execução e simulação de 

programas em linguagem Portugol, relacionando esses programas à arquitetura dos 

processadores BIP. A IDE do Bipide é composta por: (i) um editor de textos, onde os programas 

são escritos; (ii) um compilador que realiza a tradução do código escrito para a linguagem de 

montagem dos processadores BIP; (iii) um simulador que demonstra o funcionamento da 

arquitetura da família de processadores BIP; e (iv) um módulo de ajuda com informações sobre 

os processadores BIP e as funcionalidades do sistema. (VIEIRA; RAABE; ZEFERINO, 2010). 

No entanto, a ferramenta necessitava suporte a outras linguagens de programação para 

que o seu escopo de utilização pudesse ser ampliando para outras disciplinas dos cursos de 

Computação. Conforme indica o trabalho de Pereira (2008), a construção do compilador para a 

linguagem C auxiliará na ampliação do uso didático tanto do Bipide quanto da proposta de uso 

da família de processadores BIP. 

A linguagem de programação C é uma linguagem de propósito geral (SCHILDT, 1996). 

Aplicada ao meio acadêmico, pode se dizer que a linguagem de programação C é uma 

linguagem interdisciplinar e segundo Vilar (et al., 2007) a mais difundida atualmente no meio 

cientifico. A interdisciplinaridade pode ser definida como um movimento constante que inclui 

a integração entre as disciplinas e supõe a troca de experiências e reciprocidade entre disciplinas 

e áreas do conhecimento (MENEZES; SANTOS, 2002). Segundo Silva (2006), a linguagem de 

programação C foi muito utilizada devido ao fato de permitir a escrita de programas típicos do 

Assembler, BASIC, COBOL e Clipper, sempre com eficiência e portabilidade como pode ser 

constatado nos exemplos abaixo: 

 Sistema Operacional: UNIX (Sistema Operacional executável em micro 

computadores e em mainframes). 

 Montadores: Clipper. 

 Banco de Dados: dBase III, IV e Access. 

 Aplicações Gráficas: Efeitos Especiais de filmes com o Star Trek e Star War. 

 Linguagens como o Power Builder e o Visual Basic. 

Com base nos conceitos e exemplos citados acima, a linguagem C pode ser ensinada 

com diferentes abordagens, podendo ser utilizada em várias disciplinas do curso de graduação 

em computação, como, por exemplo: disciplinas relacionadas a programação, hardware, 

sistemas operacionais, banco de dados e computação gráfica. 
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 Devido às características citadas da linguagem de programação C, foi possível viabilizar 

a construção de um compilador da linguagem C para a família de processadores BIP, tendo em 

vista a compatibilidade entre o suporte oferecido pela linguagem e o suporte de instruções da 

arquitetura dos processadores BIP. Este compilador trabalha de forma integrada a ferramenta 

Bipide a fim de aproveitar o potencial didático das ilustrações providas por esta. 

 Outro trabalho relacionado é a construção do compilador Portugol realizado por 

Noschang (2012) que permite a representação dos programas em uma ASA (Árvore Sintática 

Abstrata). Esta árvore é percorrida para geração de código, interpretação ou tradução em outras 

linguagens. O benefício em utilizá-la está no fato de que diferentes produtos já construídos no 

Grupo de Informática na Educação da Univali (Universidade do Vale do Itajaí) passam a 

trabalhar de forma integrada uma vez que utilizam esta representação comum. Por exemplo, o 

compilador Portugol que foi integrado ao Bipide em um trabalho simultâneo a este, utiliza o 

mesmo formato de ASA que o compilador proposto neste TTC (Trabalho Técnico-científico de 

Conclusão de Curso).  

1.1  PROBLEMATIZAÇÃO 

 Formulação do Problema 

O Bipide permite que o usuário escreva programas na linguagem Portugol, contudo essa 

linguagem serve apenas para apoio a aulas introdutórias à programação nos cursos de graduação 

em Computação. Após estas aulas introdutórias, onde são passados conceitos de lógica de 

programação como laços de repetição, desvios condicionais, atribuição de variáveis, entre 

outros, a metodologia de ensino começa a utilizar linguagens de programação que possuem 

finalidades mais amplas, como, por exemplo, a linguagem C, C++ e Java. 

O curso de graduação em Computação da Univali adota a linguagem C em diferentes 

disciplinas da matriz curricular. Entre estas pode-se citar: Arquitetura e Organização de 

Computadores, Compiladores, Sistemas Operacionais, Programação e outras. No entanto a 

versão 3.0 da ferramenta Bipide não possui suporte à linguagem C ficando com sua proposta 

de uso interdisciplinar prejudicada por esta limitação. 
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 Solução Proposta 

Neste contexto, a solução proposta neste trabalho consiste em criar um compilador C 

integrado a ferramenta Bipide que possibilite ao estudante compreender como as características 

dos processadores BIP I, II, III, IV e µBIP dão suporte a construção de programas em linguagem 

de alto nível.  

O desenvolvimento do compilador C na IDE Bipide manteve todas as funcionalidades 

já existentes na ferramenta, e acrescentou o suporte ao processador µBIP. Foi adotado a geração 

da Árvore Sintática Abstrata no formato definido em Noschang (2012) para manter a 

compatibilidade entre as ferramentas construídas sobre esta tecnologia. 

1.2  OBJETIVOS 

 Objetivo Geral 

Implementar um compilador C integrado a ferramenta Bipide para a família de 

processadores do BIP (BIP I, BIP II, BIP III, BIP IV e µBIP). 

 Objetivos Específicos 

 Conhecer e utilizar a ferramenta ANTLR (Another Tool for Language Recognition) na 

construção do compilador; 

 Compreender e documentar a Árvore Sintática Abstrata proposta por Noschang 

(2012); 

 Construir o compilador C de forma que o núcleo do compilador tenha baixo 

acoplamento com a IDE Bipide; e 

 Permitir a integração de compiladores a IDE Bipide. 

1.3  METODOLOGIA 

A metodologia adotada neste Trabalho Técnico-científico de Conclusão de Curso foi 

dividida em oito partes: 

 Estudo da ferramenta ANTLR: nessa etapa foram realizados estudos referentes as 

versões três e quatro da ferramenta ANTLR, identificando as diferenças existentes 

entre elas e as melhorias aplicadas na versão quatro. 
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 Estudo sobre a ASA: nessa etapa foi realizado um estudo sobre árvores sintáticas 

abstratas e seus benefícios. Também nesta etapa foi realizado um estudo sobre a 

ASA aplicada a linguagem Portugol.  

 Levantamento sobre a linguagem de programação C: nessa etapa foi realizado 

um estudo sobre a linguagem de programação C. Com este estudo foi possível contar 

um pouco da história da linguagem e suas evoluções, os padrões que foram adotado 

para a linguagem e por fim especificar as palavras reservadas do padrão ANSI que 

serão utilizadas no desenvolvimento deste trabalho. 

 Estudo para alteração da interface da ferramenta Bipide: nessa etapa foi 

realizado um estudo da ferramenta Bipide através de documentação, Trabalhos de 

Conclusão de Curso e artigos relacionados. Este estudo em conjunto com o estudo 

do código fonte da ferramenta permitiu com que fossem identificadas as alterações 

a serem realizadas para que os desenvolvimentos futuros sobre a mesma tenham um 

esforço de compreensão reduzido. 

 Revisão do projeto: nessa etapa foi realizada a revisão do trabalho, considerando 

as questões levantadas pela banca avaliadora e o modelo do TTC II. 

 Desenvolvimento: nessa etapa foram realizadas as implementações proposta no 

TTC I e algumas propostas pela banca avaliadora, sendo estas: (i) Compilador C; 

(ii) Suporte a simulação do µBIP; (iii) Alterações de interface; (iv) Suporte a novas 

linguagens; e (v) Suporte multi-idiomas. 

 Validação: nessa etapa foram realizados testes voltados ao Compilador C em 

conjunto com a ferramenta Bipide. Os testes que foram realizados foram obtidos 

através da tradução dos testes escritos em Portugol para C e são os mesmo testes já 

utilizados para a validação do BIP IV implementado por Rech (et al., 2011).  

 Documentação: nessa etapa foi realizado o processo de documentação do processo 

de desenvolvimento e validação, permitindo assim chegar a uma conclusão a 

respeito do desenvolvimento deste trabalho. 
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1.4  ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este documento está dividido em quatro capítulos. O Capítulo 1 apresentou uma visão 

inicial sobre o tema abordado neste trabalho, com a formulação do problema e sua respectiva 

solução, objetivo e metodologia. O Capítulo 2 apresenta o resultado da etapa de estudo, com 

uma visão geral sobre a estrutura de um compilador, a linguagem C, a ferramenta de 

desenvolvimento de gramaticas ANTLR, ferramentas similares e uma descrição dos aspectos 

importantes dos processadores da família BIP e da ferramenta Bipide. O Capítulo 3 descreve 

as alterações realizadas na ferramenta Bipide e a forma com que foi criada a gramática do 

compilador C. O Capítulo 0apresenta as conclusões referentes ao trabalho desenvolvido. O 

documento também inclui três apêndices que complementam o conteúdo deste trabalho. 
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2  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Neste capítulo é apresentada a revisão bibliográfica sobre os temas envolvidos no 

projeto. A Seção 2.1 apresenta uma breve descrição sobre compiladores. Na Seção 2.2 são 

apresentadas algumas características de compiladores da linguagem C com suporte a tratamento 

de interrupções. Na Seção 2.3 é apresentada a ferramenta de desenvolvimento de gramaticas 

ANTLR. A Seção 2.6 apresenta as ferramentas similares que oferecem o suporte a interrupção 

em código de alto nível. Por fim nas Seções 2.4 e 2.5 são apresentadas as características e a 

estrutura da família de processadores BIP e a ferramenta de desenvolvimento integrada Bipide. 

2.1  COMPILADORES 

Compiladores são programas de computadores que realizam a tradução de uma 

linguagem, geralmente de alto nível, para outra, que geralmente é um código-objeto ou código 

de máquina. (LOUDEN, 2004).  

Segundo Price e Toscani (2001) o processo de tradução é, comumente, estruturado em 

fases, onde cada fase comunica-se com a fase seguinte através de uma linguagem intermediária. 

Nas subseções subsequentes serão descritas as fases que estruturam o processo de 

tradução. 

 Análise Léxica 

A análise léxica tem por objetivo identificar as sequências de caracteres que constituem 

unidades léxicas, também chamadas de tokens. O analisador léxico realiza a leitura do texto 

fonte e verifica se os caracteres lidos pertencem ao alfabeto da linguagem, é nesta fase da 

tradução que é realizada a identificação dos token. (PRICE; TOSCANI, 2001). 

A tarefa executada pelo analisador léxico é uma tarefa que requer a união de padrões de 

análise léxica. Existem alguns métodos utilizados para realizar o reconhecimento destes padrões 

de análise léxica, que são basicamente, os métodos de expressões regulares e de autômatos 

finitos. Contudo, um analisador léxico é parte constituinte do tradutor que manipula a entrada 

do texto fonte e como essa entrada geralmente demanda muito tempo, a análise léxica precisa 

ser o mais eficiente possível. (LOUDEN, 2004). 
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Além da tarefa de reconhecimento de padrões de análise léxica, o analisador léxico 

também realiza outras tarefas. Dentro destas tarefas realizadas pelo analisador léxico, podem 

ser citadas as tarefas de remoção de comentários e espaços em branco como, por exemplo, 

quebras de linha, tabulação e outros caracteres que são utilizados para separar os tokens na 

entrada do texto fonte. Outra tarefa executada é a tarefa de correlacionar as mensagens de erro 

geradas pelo tradutor com o texto fonte. Um exemplo desta correlação entre as mensagens de 

erro e o texto fonte é que o analisador léxico tem a capacidade de armazenar o número de 

quebras de linha já analisados, deste modo ele pode associar um número de linha a cada 

mensagem de erro gerada. (AHO et al., 2008). 

Em alguns casos, o analisador léxico pode ser dividido em uma cascata de dois 

processos denominados de escaneamento e a análise léxica propriamente dita. O escaneamento 

é o processo de varredura do texto fonte de entrada onde não há a preocupação com alguns 

processos executados pela análise léxica como, por exemplo, a remoção de comentários e a 

compactação de espaços em branco consecutivos em apenas um caractere. A análise léxica, 

neste contexto, é a parte mais complexa, onde é produzida a sequência tokens como saída. 

(AHO et al., 2008). 

 Análise Sintática 

A análise sintática é responsável por verificar a estrutura gramatical do texto fonte. 

Nesta fase são identificadas sequências de símbolos que constituem as estruturas sintáticas 

como, por exemplo, expressões e comandos. A identificação destas sequências é realizada 

através de uma varredura da representação interna do texto fonte, esta varredura também pode 

ser chamada de parsing. A partir do parsing, o analisador sintático gera uma estrutura em 

árvore, chamada de árvore de derivação, que é constituída pela estrutura sintática do texto fonte. 

A árvore de derivação é o resultado da aplicação das regras gramaticais da linguagem. Com 

base no parsing e na árvore de derivação, o analisador sintático é capaz de identificar 

objetivamente os erros de sintaxe, apontando claramente a posição e o tipo de erro ocorrido. 

(PRICE; TOSCANI, 2001). 

Existem três estratégias para realizar o processamento de gramáticas: universal, 

descendente e ascendente. Os métodos de análise fundamentados na estratégia universal podem 

analisar qualquer gramática, porém, esses métodos são muito ineficientes para serem usados 

em tradutores. Os métodos de análise descendentes constroem as árvores de derivação da raiz 
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para as folhas enquanto os métodos ascendentes realizam esta análise no sentido oposto, ou 

seja, das folhas para a raiz. (AHO et al., 2008). 

De acordo com Louden (2004), existem duas formas de realizar a análise sintática 

descendente: através de analisadores com retrocesso e analisadores preditivos. Os analisadores 

sintáticos preditivos tentam antecipar a construção seguinte na cadeia de entrada baseando-se 

em uma ou mais marcas de verificação à frente. Em contrapartida, os analisadores sintáticos 

com retrocesso realizam diferentes testes de compatibilidade de análise sintática de entrada, 

retrocedendo se alguma possibilidade falhar.  

Alguns algoritmos utilizados para realizar a análise sintática descendente são os 

algoritmos descendentes recursivos e LL (Left-Left). O algoritmo descendente recursivo é 

bastante versátil e o mais adequado para analisadores sintáticos escritos manualmente. Já o 

algoritmo de análise sintática LL é útil devido ao fato de que sua implementação possui um 

esquema simples, realizando o processamento da entrada da esquerda para a direita e 

produzindo uma árvore de derivação a esquerda. (LOUDEN, 2004). 

Os analisadores sintáticos ascendentes, assim como os analisadores sintáticos 

descendentes, possuem alguns algoritmos que são utilizados para realizar a análise sintática. 

Dentre estes estão os algoritmos LR (Left-Right), denominado como algoritmo ascendente mais 

geral, o algoritmo SLR (Simple Left-Right) e o algoritmo LALR (Look Ahead Left-Right). O 

algoritmo LR realiza o processamento da entrada da esquerda para a direita e produz uma árvore 

de derivação à direita. Já o algoritmo SLR é uma versão melhorada do algoritmo LR. Por fim 

os métodos empregados no algoritmo LALR são ligeiramente mais poderosos que os métodos 

empregados no algoritmo SLR e menos complexos que a análise LR geral. (LOUDEN, 2004). 

 Análise Semântica 

A principal finalidade da análise semântica é determinar se as estruturas sintáticas 

analisadas são coerentes. Isto é, verificar se as expressões contidas no texto fonte são lógicas 

como, por exemplo, se um identificador declarado como variável está sendo utilizado como tal. 

A análise semântica, na maioria das vezes, opera em conjunto com o analisador sintático. 

(PRICE; TOSCANI, 2001). Um compilador, por definição, realiza a análise semântica de forma 

estática. Em linguagens como o C, para que a análise semântica possa ser realizada, é necessária 

a criação de uma tabela de símbolos, a qual irá permitir que os nomes e os significados 

atribuídos ao nomes definidos na declaração possam ser conferidos. Outra função atribuída a 
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tabela de símbolos é a de realizar verificações nos tipos de dados em expressões e declarações, 

podendo assim identificar correções a serem realizadas para que o texto fonte se adeque as 

regras de tipos de dados da linguagem. (LOUDEN, 2004). 

As tabelas de símbolos são estruturas de dados utilizadas pelos tradutores, estas 

estruturas de dados tem a função de manter informações a respeito do texto fonte. O método 

utilizado para agrupar estas informações na tabela de símbolos é um método incremental na 

qual as fases de análise realizam a sua construção e as fases de síntese utilizam a estrutura criada 

para realizar a geração de código intermediário e/ou código objeto. (AHO et al., 2008). 

Segundo Louden (2004) análise semântica pode ser dividida em duas categorias. A 

primeira categoria é a de análise de um texto fonte requerida pelas regras da linguagem de 

programação para verificar sua correção e garantir sua execução. Já a segunda categoria de 

análise semântica é efetuada pelo tradutor para melhorar a eficiência de execução do texto fonte 

traduzido, esse tipo de análise é em geral, fonte de discussões sobre otimização e técnicas de 

melhoria de código. 

Os algoritmos para implementar a análise semântica não são expressos claramente como 

os algoritmos da análise sintática, isso se deve aos problemas relacionados à especificação da 

análise semântica. (LOUDEN, 2004). 

 Geração de código intermediário 

Nesta fase da tradução, é utilizada a representação da árvore de derivação gerada pela 

análise sintática. A partir da árvore de derivação é gerada uma sequência de código, podendo 

ser o código objeto final ou um código intermediário. A geração de código intermediário possui 

algumas vantagens sobre a geração do código objeto nesta etapa da tradução, uma destas 

vantagens é a possibilidade de realizar otimizações em cima do código intermediário a fim de 

se obter um código objeto mais eficiente. Outra vantagem é a possibilidade de resolver 

gradativamente os obstáculos da transição do texto fonte para o código objeto. (PRICE; 

TOSCANI, 2001). 
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Segundo Aho (et al., 2008) o ideal para um tradutor é que ele seja dividido em duas 

partes denominadas de front-end, que será responsável por realizar a análise do texto fonte, 

criando assim, a partir desta análise, uma representação intermediária e o back-end que a partir 

da representação gerada pelo front-end irá realizar a geração do código objeto, conforme 

ilustrado na Figura 1. Esta abordagem permite com que vários back-ends sejam criados para 

um front-end, bem como vários front-ends sejam criados para um back-end. 

 

Figura 1. Estrutura lógica do front-end de um tradutor. 

Fonte: Adaptado de Aho (et al., 2008). 

 A geração de código intermediário é realizada ainda na etapa de análise sintática, sendo 

tarefa do analisador sintático determinar a estrutura sintática de um programa através de 

marcações realizadas pelo processo de parsing. Com a estrutura determinada, de forma explicita 

ou implícita, o analisador sintático realiza a construção de uma árvore de análise sintática, ou 

uma árvore sintática, que representa tal estrutura. (LOUDEN, 2004). 

 ASA (Arvore Sintática Abstrata) 

Para Louden (2004) a árvore de análise sintática é uma representação útil da estrutura 

sintática. Porém, apesar de ser útil, contém muitas informações desnecessárias para a geração 

de um código objeto pelo tradutor, tendendo a serem ineficientes na última fase da tradução. 

Como solução para o excesso de informações na árvore de análise sintática, é aplicado o 

princípio da tradução direcionada por sintaxe, que estabelece que a semântica deve ser 

diretamente relacionada a sua estrutura sintática representada pela árvore de análise sintática, 

melhor compreendia através da relação entre a Figura 2 e a Figura 3. 
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Figura 2. Exemplo de árvore de análise sintática. 

Fonte: Adaptado de Louden (2004). 

 

Figura 3. Exemplo de árvore sintática abstrata. 

Fonte: Adaptado de Louden (2004). 

As estruturas denominadas de árvores abstratas de análise sintática ou árvores sintáticas 

abstratas seguem o princípio da tradução direcionada por sintaxe, ou seja, estas estruturas 

contém toda a informação necessária para realizar uma tradução de forma eficiente. (LOUDEN, 

2004). 

Segundo Louden (2004), as árvores sintáticas abstratas podem ser entendidas como 

notações em uma forma simplificada, da mesma forma que uma árvore de análise sintática é 

considerada uma representação ordinária da representação da estrutura da sintaxe, ou seja, uma 

sintaxe concreta em comparação com a sintaxe abstrata. 

No caso deste TTC foi utilizado o formato de ASA especificado em Pelz (2011) o qual 

é gerado pelo Portugol Núcleo. Maiores detalhes são fornecidos na seção abaixo. 

 Modelo de ASA do Portugol Núcleo 

O modelo de ASA utilizado pelo Portugol Núcleo é um modelo de ASA orientado a 

objeto. Toda linha do texto fonte é convertida em um objeto que é responsável por representa-

exp 
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la sintaticamente, parcial ou totalmente. O relacionamento entre os objetos que compõem a 

ASA colaboram para a abstração da sintaxe. (PELZ, 2011). 

Abaixo é realizada uma descrição sobre a implementação da ASA do Portugol com uma 

breve introdução da sua hierarquia de Classes principal. 

Todo nó gerado pela ASA do Portugol é um nó descendente de NoBloco, sendo assim 

o NoBloco é representado como topo da hierarquia de objetos que representam os nós da ASA. 

Algumas Classes realizam herança direta de NoBloco, são elas: NoCaso, NoDeclaracao, 

NoEnquanto, NoEscolha, NoExpressao, NoFacaEnquanto, NoPara, NoPare, 

NoPercorra, NoRetorne e NoSe. Os nós NoExpressao e NoDeclaracao são 

Classes abstratas, sendo assim estes nós são herdados por várias outras Classes. (PELZ, 2011). 

Essa estrutura de Classes pode ser encontrada na Figura 4 e uma documentação mais completa 

sobre todas as Classes e hierarquia da estrutura da ASA do Portugol pode ser encontrada no 

Apêndice D.
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Figura 4. NoBloco e suas heranças
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 Otimização de código 

Esta fase tem como objetivo o aprimoramento do código intermediário visando obter 

um melhor desempenho na velocidade de execução e um melhor gerenciamento da memória. 

(PRICE; TOSCANI, 2001). 

Segundo Aho (et al., 2008) a otimização de código pode ser aplicadas em dois níveis 

diferentes. Em um primeiro nível é possível obter resultados mais eficientes no tempo de 

execução de um texto fonte, apenas aplicando otimizações de código localmente a um conjunto 

de blocos básicos. Contudo, existe um segundo nível de otimização de códigos, um nível de 

abrangência global, no qual as técnicas de melhorias aplicadas ao texto fonte levam em 

consideração o que ocorre entre os blocos básicos. 

Uma otimização, antes de mais nada, deve manter a semântica do texto fonte, partindo 

deste princípio, um tradutor consegue apenas aplicar alterações semânticas de baixo nível, 

utilizando-se de circunstâncias generalizadas como, por exemplo, igualdades algébricas. (AHO 

et al., 2008).  

 Geração de código objeto  

A geração do código objeto é a última fase do processo de tradução e é também a fase 

mais delicada, pois requer uma escolha cuidadosa das instruções e dos registradores da máquina 

alvo a ser utilizada com a finalidade de gerar um código objeto eficiente. (PRICE; TOSCANI, 

2001). 

Normalmente a geração de código objeto é realizada a partir do código intermediário. 

Esta transição de código intermediário para o código objeto requer a utilização de técnicas 

padrões, quais sejam elas a expansão de macros e a simulação estática. (LOUDEN, 2004). 

A técnica de expansão de macros realiza a substituição de todas as instruções do código 

intermediário por instruções equivalentes do código objeto. Esse processo de substituição de 

instruções, obriga o tradutor a realizar um acompanhamento de todas as decisões realizadas 

sobre a localização e as particularidades do código em estruturas de dados diferentes. Outro 

agravante nesta técnica é que os procedimentos de macro devem variar as sequencias de código 

de acordo com o que é solicitado pelos tipos específicos de dados encontrados nas instruções 

do código intermediário. (LOUDEN, 2004). 
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Outra técnica utilizada para a geração do código objeto é a técnica de simulação estática 

que necessita realizar uma simulação direta dos resultados do código intermediário e a partir 

desta simulação é realizada a geração do código objeto correspondente aos resultados. Esta 

técnica também requer estruturas de dados complementares, que podem variar de formas 

simples de acompanhamento até as formas mais complexas de interpretações abstratas. 

(LOUDEN, 2004). 

2.2  LINGUAGEM C 

 Histórico 

A linguagem C foi inventada e implementada inicialmente por Dennis Ritchie e é o 

resultado de um processo de desenvolvimento que se iniciou a partir de uma linguagem de 

programação, chamada de BCPL (Basic Combined Programming Language). A linguagem 

BCPL foi desenvolvida por Martin Richards e influenciou a criação de outra linguagem 

chamada B, inventada por Ken Thompson que por sua vez levou ao desenvolvimento da 

linguagem C. (SCHILDT, 1996). 

 Padrões 

Por anos a versão da linguagem C era fornecida apenas com o sistema operacional UNIX 

na versão 5. Devido à popularização dos microcomputadores foram criadas muitas 

implementações de C, e por não existir nenhum padrão definido havia muitas divergências. 

Para tentar resolver as divergências, o ANSI (American National Standards Institute) 

estabeleceu na década de 80 um comitê destinado a criar um padrão para definir a linguagem 

C. (SCHILDT, 1996). Em 1989 o padrão C ANSI estava completo.  

No início da década de 90, o padrão C ANSI sofreu algumas modificações e foi adotado 

pela ISO (International Organization for Standardization) como ISO/IEC 9899:1990, ou como 

é mais conhecido C90. Após várias outras correções realizadas pelo padrão ISO em 1999 foi 

publicada uma outra versão do padrão, o ISO/IEC 9899:1999 ou C99. Por fim em 2007 iniciou-

se um novo trabalho de padronização, revisão e definição da linguagem C, que inicialmente era 

chamado de C1X e ao ser concluído em 2011 o padrão ISO/IEC 9899:2011 passou a ser 

chamado, informalmente, de C11. (LINGUAGEM C, 2013). 
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Na Tabela 1 podem ser encontradas as palavras reservadas da linguagem de 

programação C inicialmente descritas pelo padrão ANSI, bem como algumas das palavras 

reservadas resultantes dos esforços de aprimoramento e revisão da linguagem C pelo padrão 

ISO. 

Tabela 1. Palavras reservadas da linguagem C 

ANSI ISO C99 ISO C11 

auto int inline _Alignas 

break long restrict _Alignof 

case register  _Atomic 

char return  _Bool 

const short  _Complex 

continue signed  _Generic 

default sizeof  _Imaginary 

do static  _Noreturn 

double struct  _Static_assert 

else switch  _Thread_local 

enum typedef    

extern union    

float unsigned    

for void    

goto volatile    

if while     

 Expecificação do padrão ANSI 

Abaixo estão identificadas as instruções do padrão ANSI da linguagem C suportadas 

pela família de processadores BIP. 

 break 

Esta instrução é utilizada pelos laços de repetição for, while ou do-while. Também 

pode ser utilizada pelo desvio condicional switch para terminar o processo. 

Após esta declaração o controle é transferido para a instrução imediatamente após a 

execução do laço de repetição. Todos os objetos de armazenamento automáticos declarados no 

escopo do laço de repetição são destruídos antes da execução da primeira linha após a execução 

do laço. 
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 case 

A instrução case, demonstrada no Quadro 9, é utilizada apenas pelo desvio condicional 

switch para identificar que haverá uma expressão constante após a declaração da instrução. 

A instrução case deve ser seguida por um número inteiro constante ou por uma expressão 

constante que resulte em um número inteiro, sendo que esse número deve ser único dentro do 

escopo de declaração da instrução switch. 

 const 

A instrução const é utilizada para identificar uma declaração de um identificador 

constante. 

 continue 

A instrução continue, ilustrada pelo Quadro 1, é utilizada apenas pelos laços de 

repetição for, while ou do-while. Esta instrução funciona como um “atalho” para o final 

do bloco do laço de repetição que a está encapsulando. Caso o laço de repetição que esteja 

encapsulando a instrução continue seja um laço while ou do-while, a próxima instrução 

a ser executada é a verificação da condição do laço. Com o laço de repetição for, a instrução 

continue faz com que a interação do laço seja realizada no primeiro momento para depois 

realizar a verificação da condição do laço. Após as verificações de condição do laço o ciclo 

continua normalmente. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

int main() 

{ 

    for (int i = 0; i < 10; i++) 

    { 

        if (i > 5) 

            continue; 

        // Todo o código que vier abaixo 

        // da instrução continue será 

        // ignorado a partir do momento 

        // que a variável i for maior do 

        // que 5. 

    } 

} 

Quadro 1. Exemplo de utilização da instrução continue. 

 

 

 



31 

 

 

 default 

A instrução default, ilustrada no Quadro 9, é utilizada apenas pelo desvio 

condicional switch. Esta instrução serve para identificar o trecho de código que deve ser 

executado caso nenhuma das expressões constantes da instrução case satisfaça a igualdade 

com a expressão do desvio condicional switch. 

 do 

A instrução do é utilizada em conjunto com a instrução while (do-while), e se trata 

de um laço de repetição que é executado várias vezes até que a condição de parada do laço seja 

satisfeita. O do-while garante que o código que esteja contido dentro do seu escopo seja 

executado ao menos uma vez. 

1 

2 

3 

4 

do 

{ 

    conteúdo_do_laço  

} while ( condição_da_expressão ); 

Quadro 2. Sintaxe do laço de repetição do-while 

De acordo com o Quadro 2, a condição do laço de repetição deve ser uma expressão cujo 

resultado possa ser convertido para o tipo booleano. Após cada interação do conteúdo do laço, 

a expressão da condição deve ser verificada e o ciclo continua a execução somente se o 

resultado da condição da expressão avaliada seja verdadeiro. 

 else 

A instrução else é utilizada apenas em conjunto com a instrução if, sendo assim, esta 

instrução não pode ser executada sozinha. Maiores informações sobre esta instrução no 10. 

 for 

A instrução for é utilizada com um laço de repetição que é executado várias vezes até 

que a condição parada do laço seja satisfeita. A diferença do laço for para os outros laços de 

repetição, é que ele possui uma expressão de interação que pode ser utilizada com uma condição 

de parada do laço. 
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1 

2 

3 

4 

for ( declaração_inicial ; condição ; interação_da_expressão )  

{ 

    conteúdo_do_laço 

} 

Quadro 3. Sintaxe do laço de repetição for 

Conforme ilustrado no Quadro 3, a declaração inicial é executada uma vez, em seguida 

é executada a interação da expressão repetidamente até que o valor de condição se torne falso. 

O conteúdo do laço é executado antes de cada interação da expressão. 

 goto 

A instrução goto é um desvio incondicional. A instrução goto realiza um salto no 

código fonte. Esse salto é realizado após identificar o rótulo que é declarado após a instrução. 

O rótulo indica o trecho do texto fonte para qual a instrução deve realizar o salto. O comando 

goto deve estar na mesma função que o rótulo o qual ele está se referindo. Se a instrução 

goto realizar um salto para trás no texto fonte, todos os objetos, que ainda não foram 

inicializados antes da declaração do rótulo são destruídos. Não é aconselhado realizar saltos 

para qualquer rótulo que esteja à frente da instrução goto, para evitar que alguma inicialização 

de objeto seja ignorada. 

 if 

A instrução if, é uma instrução de desvio condicional, que realiza a avaliação de uma 

condição. É utilizada onde o código precisa ser executado somente se a condição for verdadeira. 

A instrução if também pode ser utilizada em conjunto com a instrução else, sendo que se 

condição não for satisfeita outro trecho de código será executado. 

1 

2 

if ( condição )  
    condição_verdadeira 

Quadro 4. Sintaxe da condição if 

1 

2 

3 

4 

if ( condição )  

    condição_verdadeira 

else  

    condição_falsa 

Quadro 5. Sintaxe da condição if-else 

A condição avaliada tanto no Quadro 4 quanto no Quadro 5 deve resultar em um valor 

booleano verdadeiro ou falso. Caso a condição resulte verdadeira, esta é executada e a condição 

falsa, se presente, é ignorada, caso contrário a condição falsa é executada e a condição 

verdadeira é ignorada conforme ilustrado no Quadro 6. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

if (1 == 2)  

{ 

    printf("verdadeiro!"); 

}  

else  

{ 

    printf("falso!"); 

    // É executado este trecho do  

    // código, devido ao fato de que 

    // um não é igual a dois. 

} 

Quadro 6. Exemplo de utilização do desvio condicional if-else 

 int 

A instrução int é utilizada para determinar que uma variável ou constante é do tipo 

inteiro. 

 return 

A instrução return, é a instrução que permite com que funções retornem valores para 

as funções que a chamam.  

1 return expressão 

Quadro 7. Sintaxe da instrução return com valor 

1 return  

Quadro 8. Sintaxe da instrução return sem valor 

A instrução return é utilizada para interromper a execução de uma função e retornar 

um valor, sendo que este valor pode ser omitido ou ser o resultado de uma expressão. No caso 

do Quadro 7, a função é interrompida e o valor de uma expressão é retornado, tendo em vista 

que o resultado da expressão deve ser do mesmo tipo que o retorno da função. Em contrapartida, 

quando o valor de retorno é omitido, conforme exemplificado no Quadro 8, a função que está 

encapsulando a instrução é encerrada, sendo esta opção válida apenas para funções em que o 

tipo de retorno é void.  

 switch 

A instrução switch é utilizada em situações onde um ou vários trechos do código 

necessitam ser executados de acordo com um valor inteiro. 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

switch ( expressão ) { 

    case expressão_constante_1 : 

        conteúdo_1 (opcional)  

    case expressão_constante_2 : 

        conteúdo_2 (opcional)  

    case expressão_constante_3 : 

        conteúdo_3 (opcional)  

    default: conteúdo_padrão (opcional) 

} 

Quadro 9. Sintaxe da instrução switch 

 Conforme ilustrado no Quadro 9, a instrução switch é composta por uma expressão 

que deve ser um valor inteiro ou uma expressão resultante em um valor inteiro. Também são 

utilizadas expressões constantes que devem ser valores inteiros ou expressões resultantes em 

valores inteiros, no entanto, cada expressão constante é única dentro do escopo da instrução 

switch. Se o valor da expressão for equivalente a uma das expressões constantes, o conteúdo 

referente a expressão constante é executado, bem como todos os conteúdos subsequentes 

incluindo o conteúdo padrão. Caso a execução das instruções subsequentes não seja desejada, 

a instrução break pode ser utilizada. 

 void 

A instrução void é utilizada para determinar que o retorno de uma função não tem 

valor, ou seja, é vazio. 

 while 

A instrução while se trata de um laço de repetição que é executado várias vezes até 

que a condição de parada do laço seja satisfeita. 

1 

2 

3 

4 

while ( condição_da_expressão ) 

{ 

    conteúdo_do_laço  

}  

Quadro 10. Sintaxe do laço de repetição while 

De acordo com o Quadro 10, a condição da expressão deve ser uma expressão cujo 

resultado possa ser convertido para o tipo booleano. Após cada interação do conteúdo do laço, 

a expressão, condição da expressão, deve ser verificada e o ciclo continua a execução somente 

se o resultado da condição da expressão avaliada seja verdadeiro. 
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2.3  ANTLR 

ANTLR é uma ferramenta para auxiliar a construção de reconhecedores de linguagens 

que foi adotado na construção original do Bipide (VIEIRA, 2009), do Núcleo do Portugol 

(NOSCHANG, 2012) e também foi adotada na construção do compilador C, foco deste 

trabalho. 

O ANTLR é utilizado em projetos acadêmicos e em projetos corporativos para criar os 

mais variados tipos de linguagens, ferramentas e frameworks. Algumas empresas como o 

Twitter, Oracle, a IDE NetBeans e a linguagem HQL (Hibernate Query Language) do 

framework Hibernate utilizam o ANTLR em projetos internos. 

Esta seção busca detalhar o algoritmo de análise usado pelo ANTLR. Será detalhado o 

algoritmo usado na versão 3 e feitos comentários sobre a evolução da versão 4. 

Construir uma gramática significa criar uma especificação que não está somente em 

conformidade com a metalinguagem de gramática de um analisador sintático em particular, mas 

também em conformidade com a estratégia de análise base. Quanto mais forte a estratégia de 

análise, mais gramáticas o analisador sintático irá aceitar, tornando mais fácil para descrever 

linguagens com gramáticas naturais e fáceis de ler. (PARR, 2007). 

Um analisador sintático ideal poderia aceitar qualquer gramática, mas existem duas 

razões pelas quais tais analisadores não são comumente utilizados. Primeiro, estratégias de 

parsing que aceitam qualquer gramática são normalmente menos eficientes e mais difíceis de 

se entender. A outra razão é que algumas gramáticas válidas sintaticamente são ambíguas, neste 

caso a gramática pode coincidir com a mesma entrada seguindo vários caminhos através da 

gramática, o que torna difícil ações interpretarem ou traduzirem a entrada. Computadores lidam 

bem somente com linguagens determinísticas, isto é, linguagens que tem somente um 

significado para cada instrução. Este é o foco do desenvolvimento do ANTLR, tornar o parsing 

mais poderoso sem permitir gramáticas ambíguas com simplicidade e eficiência. (PARR, 

2007). 

Nas seções subsequentes são apresentadas duas versões da ferramenta ANTLR, as quais 

utilizam estratégias diferentes para tratar a ambiguidade das gramáticas escritas. 
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 ANTLR v3 

1. Algoritmo de análise LL(*) 

ANTLR v3 introduz uma nova estratégia de análise chamada LL(*) parsing que é mais 

poderosa do que os tradicionais analisadores baseados em LL(k), que são limitados por uma 

quantidade finita de verificações à frente, determinadas pelo valor de k. O algoritmo de análise 

LL(*), ao contrário do LL(k), permite percorrer arbitrariamente inúmeras verificações à frente, 

tirando a responsabilidade da especificação de quantas verificações à frente devem ser 

realizadas. Outra característica do algoritmo LL(*) é que ele permite a construção de gramáticas 

da maneira a realizar a construção à esquerda automaticamente para gerar decisões eficientes. 

O LL(*) é também muito flexível em termos de atributos e ações do que ferramentas baseadas 

em algoritmos LR com análises de baixo para cima, tal como YACC (Yet Another Compiler 

Compiler) e suas derivações. (PARR, 2007). 

Outro aspecto do ANTLR é que ele unifica as notações léxicas, notações de análise e 

análise em árvore. Não importa se são cadeia de caracteres, tokens ou nós de árvores que estão 

sendo analisados, o ANTLR usa a mesma estratégia de reconhecimento. O reconhecedor gerado 

deriva da mesma Classe base, BaseRecognizer, implicando em um analisador léxico mais 

poderoso. (PARR, 2007).  

 ANTLR v4 

1. Algoritmo de análise Adaptative LL(*) 

O algoritmo de análise Adaptative LL(*) é o algoritmo utilizado pela ferramenta em sua 

quarta versão, com tudo, este algoritmo, até o presente momento em que este relatório foi 

redigido, não possui uma documentação concreta, conforme pode ser observado no Quadro 24 

do Apêndice A. Devido a esta carência de documentação do algoritmo foi utilizada para dar 

embasamento a este relatório a documentação do algoritmo LL(*) que é o algoritmo antecessor 

ao Adaptative LL(*). 

2.4  BIP 

Os processadores da família BIP foram especificados de forma com que a cada versão 

do processador novas funcionalidades fossem agregadas, caracterizando assim uma evolução 
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incremental. Nas próximas subseções serão descritas as especificações de cada processador da 

família BIP, permitindo uma melhor compreensão desta estrutura incremental. 

 BIP I 

Nesta subseção é apresentada uma breve descrição sobre a arquitetura e a organização 

do processador BIP I. 

1. Arquitetura 

O BIP I possui uma arquitetura embasada na arquitetura RISC (Reduced Instruction-Set 

Computer) do microcontrolador PIC (Programmable Interface Controller) da Microchip®. Este 

processador é orientado a acumulador e não possui banco de registradores como o processador 

MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages). As operações de acesso a memória 

e de aritmética realizadas no BIP I se utilizam do acumulador, pois ele possui apenas um 

registrador para realizar o armazenamento de dados, além disso, algumas operações aritméticas 

necessitam utilizar operandos localizados na memória de dados. (MORANDI et al., 2006). 

A arquitetura do BIP I possui poucos modos de endereçamento, sendo que todas as 

instruções possuem o mesmo formato, ilustrado na Tabela 2. O formato de instrução é composto 

por um código de operação com o tamanho de 5 bits e um operando no tamanho de 11 bits, 

totalizando 16 bits de instrução. (MORANDI; RAABE; ZEFERINO, 2006). 

Tabela 2. Arquitetura BIP I. 

Tamanho da palavra 

de dados 

16 bits 

Tipo de dados Inteiro de 16 bits com sinal: -32768 a +32767 

Tamanho da palavra 

de instrução 

16 bits 

Formato de instrução 15 14 13 12 11 10 09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 

Código da Operação Operando 
 

Registradores ACC:  Acumulador 

IR: Registrador de Instrução 

PC: Contador de Programa 
 

Classes de instrução Acesso a Memória:  STO, LD, LDI 

Aritmética: ADD, ADDI, SUB, SUBI 

Controle: HLT 
 

Fonte: Adaptado de Morandi (et al., 2006). 

Os registradores que compõe a arquitetura do BIP I são os registradores (i) PC (Program 

Counter) que aponta para a próxima instrução a ser executada; (ii) IR (Instruction Register) que 
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armazena a instrução em execução; e o (iii) ACC (Accumulator) que é utilizado para armazenar 

dados durante a execução de uma operação aritmética ou de atribuição. (MORANDI; RAABE; 

ZEFERINO, 2006). 

 O conjunto de instruções do BIP I é composto por oito instruções sendo uma instrução 

de controle, três instruções de transferência e quatro instruções de aritmética. Este conjunto de 

instruções pode ser observado na Tabela 3. 

Tabela 3. Conjunto de instruções BIP I. 

Código da operação Instrução Operação Classe 

00000 HLT Paralisa a execução Controle 

00001 STO (endereço)  ACC Transferência 

00010 LD ACC  (endereço) Transferência 

00011 LDI ACC  constante Transferência 

00100 ADD ACC  ACC + (endereço) Aritmética 

00101 ADDI ACC  ACC + constante Aritmética 

00110 SUB ACC  ACC - (endereço) Aritmética 

00111 SUBI ACC  ACC - constante Aritmética 

01000 - 11111 Reservado 

Fonte: Adaptado de Morandi, Raabe e Zeferino (2006). 

2. Organização 

O BIP I possui duas especificações de organização uma utilizando a estrutura do tipo 

Princeton, com uma única memória para armazenamento de dados de instrução e outra 

organização utilizando a estrutura do tipo Harvard com memórias separadas para instruções e 

dados. (MORANDI et al., 2006). Apesar de possuir duas especificações diferentes, a mais 

utilizada é a estrutura de Harvard, ilustrada na Figura 5. 
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Figura 5. Organização tipo Harvard para o BIP I. 

Fonte: Vieira (2012). 

 BIP II 

Nesta subseção é apresentada uma breve descrição sobre a arquitetura e a organização 

do processador BIP II. 

1. Arquitetura 

O BIP II consiste em uma extensão do BIP I, sendo assim, ele possui as mesmas 

características arquiteturais. Sua especificação foi idealizada para incluir o suporte a estruturas 

de controle, com tal suporte tornou-se possível a implementação de desvios condicionais, 

desvios incondicionais e laços de repetição. Com isso o conjunto de instruções foi 

complementado, realizando a adição da Classe de instruções para desvios composta por 

instruções de comparação, instruções de desvio condicional e uma instrução de desvio 

incondicional, descritas na Tabela 4. As instruções do BIP II herdaram o formato de instruções 

especificados na Tabela 2. (MORANDI; RAABE; ZEFERINO, 2006). 

Para que fosse possível realizar as operações acrescentadas ao BIP II a adição de um 

novo registrador também se fez necessária. O registrador em questão é um registrador de status, 

o qual possui duas flags, são elas Z (Zero) e N (Negative). Toda instrução de comparação e 

desvio condicional devem ser realizadas após uma instrução aritmética e dependendo do 

resultado da operação as flags são acionadas. Os valores das flags são verificados pelas 
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instruções de comparação e desvio para determinar se o desvio deve ser realizado ou não, de 

acordo com o tipo de comparação associado. (MORANDI; RAABE; ZEFERINO, 2006). 

Tabela 4. Conjunto de instruções BIP II. 

Código da 

operação 

Instrução Operação Classe 

00000 - 00111 Conjunto de instruções referentes ao BIP I. (Tabela 3). 

01000 BEQ endereço 1 

2 

3 

4 

Se (STATUS.Z=1) então  

    PC  (endereço)  

Se não  

    PC  PC + 1 
 

 

 

C
o
m

p
aração

 e d
esv

io
 co

n
d
icio

n
al 

01001 BNE endereço 1 

2 

3 

4 

Se (STATUS.Z=0) então  

    PC  (endereço)  

Se não  

    PC  PC + 1 
 

01010 BGT endereço 1 

2 

3 

4 

5 

Se (STATUS.Z=0)e(STATUS.N=0) 

então  

    PC  (endereço)  

Se não  

    PC  PC + 1 
 

01011 BGE endereço 1 

2 

3 

4 

Se (STATUS.N=0) então  

    PC  (endereço)  

Se não  

    PC  PC + 1 
 

01100 BLT endereço 1 

2 

3 

4 

Se (STATUS.N=1) então  

    PC  (endereço)  

Se não  

    PC  PC + 1 
 

01101 BLE endereço 1 

2 

3 

4 

5 

Se (STATUS.Z=1)ou(STATUS.N=1) 

então  

    PC  (endereço)  

Se não  

    PC  PC + 1 
 

01110 JMP endereço 1 

2 

PC  (endereço)  

 
 

Desvio 

incondicional 

01111 - 11111 Reservado 

Fonte: Adaptado de Morandi, Raabe e Zeferino (2006). 

2. Organização 

A organização do BIP II, assim como a arquitetura, é uma extensão do BIP I, aonde foi 

incluído o registrador status e realizadas algumas modificações no circuito de atualização do 

PC, como pode ser visualizado na Figura 6. Tais alterações acrescentaram um grau de 

complexidade adicional, porém ainda com uma fácil compreensão. (MORANDI; RAABE; 

ZEFERINO, 2006). 
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Figura 6. Organização tipo Harvard para o BIP II. 

Fonte: Vieira (2012). 

 BIP III 

Nesta subseção é apresentada uma breve descrição sobre a arquitetura e a organização 

do processador BIP III. Cronologicamente o µBIP precede as especificações dos processadores 

BIP III, citado nesta subseção e BIP IV, citado na subseção a seguir. Com o intuito de uma 

evolução incremental mais sutil, houve a necessidade de realizar a especificação de versões 

entre o BIP II e o µBIP. 

1. Arquitetura 

Assim como o BIP II é uma extensão do BIP I, o BIP III é uma extensão do BIP II, 

vindo por adicionar novas funcionalidades ao processador. As implementações realizadas no 

modelo do BIP II que vieram a dar origem ao BIP III tiveram como principal objetivo oferecer 

o suporte a operações de lógica bit a bit. Para que isso fosse possível, foi necessária a expansão 

da Classe de instruções existente até então. Na expansão realizada foram adicionadas a Classe 

de instruções referente à lógica booleana e deslocamento lógico de acordo com a Tabela 5. 

(RECH, 2011). 
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Tabela 5. Conjunto de instruções BIP III. 

Código da 

operação 

Instrução Operação Classe 

00000-00111 Conjunto de instruções referentes ao BIP I. (Tabela 3). 

01000-01110 Conjunto de instruções referentes ao BIP II. (Tabela 4). 

01111 NOT ACC <- NOT (ACC) 

  

L
ó
g
ica b

o
o
lean

a 

10000 AND endereço ACC <- ACC AND (endereço) 

10001 ANDI constante ACC <- ACC AND constante 

10010 OR endereço  ACC <- ACC OR (endereço) 

10011 ORI constante ACC <- ACC OR constante 

10100 XOR endereço ACC <- ACC XOR (endereço) 

10101 XORI constante ACC <- ACC XOR constante 

10110 SLL constante ACC <- ACC << constante Deslocamento 

lógico 10111 SLR constante ACC <- ACC >> constante 

01111-11111 Reservado 

Fonte: Adaptado de Pereira (2008). 

2. Organização 

Conforme pode ser observado na Figura 7, a estrutura da organização do BIP III é muito 

similar à estrutura da organização do BIP II (Figura 6), diferenciando-se uma da outra apenas 

na ULA (Unidade Lógica Aritmética). 

 

Figura 7. Organização tipo Harvard para o BIP III. 

Fonte: Vieira (2012). 

No BIP II a ULA realizava apenas operações aritméticas de soma e subtração, com a 

adição de novas funções de controle lógico a ULA precisou ser alterada para que o suporte a 
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tais operações fosse possível. Com a união da unidade aritmética presente no BIP II e a adição 

das funcionalidades de lógica booleana e deslocamento lógico propostas pelo BIP III a ULA 

passa a ter uma identidade de Unidade Funcional apresentada na Figura 8. (PEREIRA, 2008). 

 
Figura 8. Organização da unidade lógica aritmética. 

Fonte: Adaptado de Pereira (2008). 

 BIP IV 

Nesta subseção é apresentada uma breve descrição sobre a arquitetura e a organização 

do processador BIP IV. 

1. Arquitetura 

A arquitetura do BIP IV estende a arquitetura dos seus predecessores, acrescentando 

ainda, o suporte a procedimentos, a possibilidade de realizar manipulação de vetores e o 

controle de entrada e saída. Para dar suporte a tais funcionalidade houve a necessidade de 

acrescentar mais quatro registradores, que são eles, (i) o registrador INDR, responsável por 

armazenar o índice base no suporte a vetores; (ii) o registrador SP, que tem a função de indicar 

o topo da pilha quando há a chamada de um procedimento; (iii) os registradores IN_PORT e 

(iv) OUT_PORT responsáveis pelo mapeamento de entrada e saída, respectivamente. (RECH, 

2011). 
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A Tabela 6 contém o conjunto de instruções utilizadas pelo BIP IV para realizar as 

operações acrescentadas a ele. A instrução de código 11011 é uma instrução que não foi herdada 

do µBIP, e será mencionada com detalhes adiante. 

Tabela 6. Conjunto de instruções BIP IV. 

Código da 

operação 

Instrução Operação / Atualização do PC Classe 

00000 - 00111 Conjunto de instruções referentes ao BIP I. (Tabela 3). 

01000 - 01110 Conjunto de instruções referentes ao BIP II. (Tabela 4). 

01111 - 10111 Conjunto de instruções referentes ao BIP III. (Tabela 5). 

11000 STOV (endereço + INDR)  ACC 
Manipulação de Vetores 

11001 LDV ACC  (endereço + INDR) 

11010 RETURN PC  (Topo da Pilha) Suporte a Procedimentos 

11011 Não utilizado 

11100 CALL PC  constante 

(Topo da Pilha)  PC+1 

Suporte a Procedimentos 

11101 - 11111 Reservado 

Fonte: Adaptado de Rech (2011). 

2. Organização 

A organização do BIP IV foi especificada tendo como base a organização do BIP III. 

Para a especificação do BIP IV, além da especificação do BIP III, foram utilizados alguns 

componentes do µBIP. Tais componentes, como a pilha, que é responsável por dar suporte a 

procedimentos e a unidade de manipulação de vetores podem ser encontrados na Figura 9 que 

ilustra a organização do BIP IV. (RECH, 2011). 
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Figura 9. Organização tipo Harvard para o BIP IV 

Fonte: Vieira (2012). 

 µBIP 

Nesta subseção é apresentada uma breve descrição sobre a arquitetura e a organização 

do processador µBIP. 

1. Arquitetura 

Segundo Pereira (2008), o µBIP é um processador da família BIP que agrega algumas 

funcionalidades e características de microcontroladores devido a sua organização diferenciada.  

As instruções utilizadas no µBIP são as mesmas mencionadas na Tabela 6, com a 

diferença de que a instrução de código 11011 é a instrução RETINT, utilizada no suporte a 

interrupções. A instrução RETINT realiza uma operação sobre o PC, atribuindo-lhe o topo da 

pilha. (PEREIRA, 2008). 

2. Organização 

A organização do µBIP, ilustrada pela Figura 10, foi parcialmente utilizada pelo BIP 

IV. Uma das características que diferencia o BIP IV do µBIP é a possibilidade de agregar 

componentes periféricos típicos como, por exemplo, (i) portas de entrada e saída; (ii) 

temporizadores e (iii) controladores de interrupção. O controle de interrupções pode ser ativado 

de duas maneiras diferentes. A primeira maneira de ativar as interrupções do µBIP é através de 

um temporizador configurável que, a cada estouro do temporizador, uma interrupção é gerada. 
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A outra maneira de acionar as interrupções é através de um pino, ao qual ao pressionar tal pino, 

uma interrupção é gerada e a execução do programa é desviada para o endereço de tratamento 

das rotinas de interrupção, especificado para ser no endereço 0x001. (PEREIRA, 2008).  

 

Figura 10. Organização tipo Harvard para o µBIP 

Fonte: Pereira (2008). 
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 Considesações Finais da Seção 

O Quadro 11 demonstra, de forma comparativa, as características e funcionalidades das 

diferentes versões dos processadores BIP. Através deste quadro comparativo também é possível 

visualizar como o modelo incremental foi aplicado e quais as instruções foram adicionadas a 

cada processador BIP no decorrer de suas evoluções. 

Instruções BIP I BIP II BIP III BIP IV µBIP 

Transferência STO, LD, LDI 

Aritmética ADD, ADDI, SUB, SUBI 

Controle HLT 

Desvio  BEQ, BNE, BGT, BGE, BLT, BLE, JMP 

Lógica  AND, OR, XOR, ANDI, ORI, 

XORI, NOT  

Deslocamento Lógico  SLL, SRL 

Manipulação de Vetores  LDV, STOV 

Suporte a Procedimentos  RETURN, CALL 

Suporte a Interrupções  RETINT 

Quadro 11. Classes de instrução dos processadores BIP. 

Fonte: Adaptado de Rech (2011). 

2.5  BIPIDE 

O projeto do ambiente de desenvolvimento integrado Bipide foi planejado para ser 

utilizado em aulas introdutórias de Algoritmos de Programação, realizando uma associação de 

programação com conceitos de Arquitetura e Organização de Computadores, visando uma 

contribuição para a redução da abstração envolvida no ensino de programação e por 

consequência facilitar o aprendizado destas disciplinas. (VIEIRA, 2009). 

Nas subseções a seguir são descritas algumas características do ambiente Bipide, bem 

como histórico, recursos, organização de implementação e seu compilador. 

 Histórico 

Segundo Zeferino (et al., 2012), a análise de ferramentas de simulação de arquitetura 

levou ao desenvolvimento da ferramenta Bipide. Para tal, “[...] foram definidos os requisitos do 

sistema, diagramas de caso de uso, protótipos de interface e a descrição da gramática a ser 
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utilizada para a construção do compilador” (ZEFERINO et al., 2012). Os requisitos definiram 

as seguintes características básicas da IDE: 

 Escrita e compilação de programas em linguagem Portugol; 

 Indicação dos erros encontrados no programa durante a compilação; 

 Execução do programa passo a passo; 

 Geração de código assembly para os processadores BIP I, BIP II. (ZEFERINO 

et al., 2012), BIP III e BIP IV. (RECH, 2011); 

 Simulação e animação do funcionamento do programa sobre os processadores 

BIP I, BIP II. (ZEFERINO et al., 2012), BIP III e BIP IV. (RECH, 2011). 

 Recursos 

Conforme descrito por Zeferino (et al., 2012), a ferramenta Bipide possui três módulos 

principais: (i) Programação: permite ao usuário escrever e compilar programas; (ii) Simulação: 

permite simular os programas desenvolvidos; e (iii) Ajuda: apresenta informações a respeito 

das funcionalidades do sistema e sobre a arquitetura e a organização dos processadores BIP. 

Os módulos estão estruturados por abas situadas na parte superior da interface. Para 

cada módulo são apresentados os painéis de opções do módulo, através dos quais o usuário 

pode interagir com o sistema e ter acesso as suas funcionalidades.  

1. Módulo de Programação 

O módulo de programação, Figura 11, apresenta um editor destinado ao 

desenvolvimento de programas em linguagem Portugol e um compilador Portugol 1.1 que 

internamente traduz a linguagem Portugol para a linguagem de montagem dos processadores 

BIP. 
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Figura 11. Bipide: Módulo de Programação 

Fonte: Vieira (2012). 

O Editor apresenta algumas funcionalidades, dentre as quais: a possibilidade de abrir 

vários arquivos simultaneamente; destaque de palavras reservadas e símbolos da linguagem; 

identificação de abertura e fechamento de blocos de programas; identificação de abertura e 

fechamento de parênteses; possibilidade de expansão e contração de blocos de programas; 

identificação de erros por mensagem e com o posicionamento do cursor na linha onde se 

encontra o erro ao dar duplo clique. 

2. Módulo de Simulação 

O módulo de simulação do Bipide apresenta um simulador de arquitetura e de 

organização para os processadores BIP I, II, III e IV o qual exibe graficamente o fluxo de 

execução dos programas por meio de animações, conforme mostra a Figura 12. 
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Figura 12. Bipide: Módulo de Simulação. 

Fonte: Vieira (2012). 

No ambiente de simulação o usuário pode executar o programa passo a passo e simular 

sua execução nos processadores BIP. Na parte superior, são exibidos o código do programa em 

linguagem alto nível e o código assembly correspondente que foi gerado durante a compilação 

do programa. Durante a simulação, a linha do programa Portugol que está sendo executada é 

destacada, assim como o conjunto de instruções assembly que correspondem à instrução em 

Portugol. Dessa forma, permite-se ao usuário verificar quais instruções assembly geradas 

correspondem àquela linha do programa. (ZEFERINO et al., 2012) 

Além disso, no módulo de simulação é permitido configurar a exibição dos seguintes 

elementos: 

 Portugol: Habilita a exibição do Portugol. Mostra ao lado esquerdo da interface 

o programa Portugol que está sendo simulado. 

 Assembly: Habilita a exibição do Assembly. Mostra ao lado direito da interface 

o código assemblu gerado pelo compilador. 
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 Simulador: Habilita a exibição da organização do processador. É exibida na 

parte inferior da interface a organização do processador BIP I, II, III ou IV, onde 

ocorrem as animações que representam a execução das instruções. Com um 

duplo clique sobre os componentes do processador, é exibida uma janela com a 

descrição do componente. 

 Comentário: Habilita a exibição de mensagens descrevendo as instruções 

executadas. 

 Registradores: Habilita a exibição dos valores dos registradores. 

 Atualização do PC: Habilita a exibição da atualização do PC. 

 Entrada de Dados: Habilita a interrupção do programa para entrada de dados. 

 Aumentar Fonte: Aumenta o tamanho da fonte. 

 Diminuir Fonte: Diminui o tamanho da fonte. 

O módulo de simulação ainda oferece outros recursos: 

 Simulador de instruções: o usuário pode simular uma instrução específica do 

processador, sem a necessidade de escrever um programa completo. Para isso, 

poderá ser digitado o valor do operando no campo específico e pressionado o 

botão correspondente à instrução que deverá ser simulada; 

 Organização do processador: exibe a imagem da organização do processador 

(BIP I, II, III ou IV), sobre a qual são feitas animações que representam a 

execução das instruções no processador. A fim de facilitar o entendimento do 

simulador, os seus principais componentes são nomeados e, com dois cliques 

sobre eles, é exibida uma janela informativa a respeito do componente. 

(ZEFERINO et al., 2012). 

3. Módulo de Ajuda 

O módulo de ajuda é composto por informações sobre as funcionalidades da ferramenta 

e informações teóricas relacionadas à arquitetura e organização dos processadores BIP. 
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Figura 13. Bipide: Módulo de Ajuda. 

Fonte: Vieira (2012). 

A Figura 13 demonstra a aba referente ao Módulo Ajuda o qual possui informações a 

respeito de Fundamentos Básicos, como informações para auxiliar o uso da ferramenta. 

O módulo de ajuda é composto por informações teóricas a respeito de Arquitetura e 

Organização de computadores e apresenta a descrição dos processadores BIP, auxiliando o 

usuário a compreender a arquitetura e o conjunto de instruções desses processadores. Esse 

módulo descreve ainda aspectos da interface e as opções do ambiente. O Bipide apresenta ajuda 

sensível ao contexto, acessível através de ícones de ajuda em cada um dos principais elementos 

da interface, os quais exibem ao usuário informações a respeito desses elementos. (ZEFERINO 

et al., 2012) 

É possível em cada principal elemento da interface acessar a ajuda referente ao elemento 

clicando no ícone localizado em seu canto inferior direito, conforme demonstra Figura 14. 
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Figura 14. Bipide: Ajuda sensível ao contexto. 

Fonte: Vieira (2012). 

Caso o usuário esteja utilizando o módulo de programação, a janela de ajuda traz as 

informações a respeito do sistema no módulo de programação; já se estiver utilizando o módulo 

de simulação, ocorrerá o mesmo mecanismo para este módulo. 

2.6  FERRAMENTAS SIMILARES 

Nesta seção são apresentadas algumas ferramentas que dão suporte a interrupções em 

código de alto nível. Para cada ferramenta é feita uma breve descrição de como a ferramenta 

trata as interrupções. 

 AVR Studio 

O AVR Studio é uma ferramenta de desenvolvimento voltada para os 

microcontroladores AVR. Através desta ferramenta é possível se ter o controle da execução de 

programas utilizando-se de um emulador em circuito ou embarcado em um simulador de 

instrução AVR. A ferramenta AVR Studio tem a capacidade de suportar códigos de baixo nível, 

ou seja, códigos em assembly. Esta ferramenta também oferece suporte a códigos escritos na 

linguagem C. (ATMEL, 2013). 

Segundo Atmel (2006) é quase impossível encontrar compiladores que concordem em 

como manipular códigos de interrupção. Uma vez que a linguagem C tenta se afastar da 
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dependência dos processadores, todo programador de compiladores é forçado a desenhar seus 

próprios métodos de suporte a interrupção.  

O suporte a interrupções oferecido pela ferramenta AVR Studio é dado através de 

interrupções por tempo e interrupções por acionamento externo. O suporte a interrupções por 

tempo é dado através de uma API (Application Programming Interface) de interrupção 

utilizando-se de uma macro definida por ISR(), conforme o Quadro 12, a qual recebe por 

parâmetro um vetor que possui pontos de interrupções e um nome pré-determinados. O 

tratamento das interrupções por acionamento externo funcionam da mesma maneira que as 

interrupções por tempo, diferenciando-se apenas pelo vetor de interrupção que é utilizado na 

macro como, por exemplo, o vetor INT0_vect que é um dos vetores responsáveis por 

caracterizar um tratamento de interrupção por acionamento externo. (ATMEL, 2006). 

1 

2 

3 

4 

ISR( vetor ) 

{ 

  // Código do usuário 

} 

Quadro 12. Macro de tratamento de interrupções 

 mikroC 

A ferramenta mikroC também é uma ferramenta voltada para o desenvolvimento 

embarcado. Esta ferramenta foi desenvolvida para ser utilizada em conjunto com os 

microcontroladores da família PIC (Programmable Interface Controller) operando em conjunto 

com a linguagem de programação C. (MIKROELETRONIKA, 2013). 

As interrupções nesta ferramenta podem ser facilmente manipuladas através da palavra 

reservada interrupt(). O compilador se responsabiliza por manipular os registradores 

necessários, tanto da interrupção quanto da função principal. (MIKROELETRONIKA, 2013). 

A função interrupt é acionada toda vez em que houver uma interrupção. Para 

habilitar e configurar as interrupções é utilizado o registrador INTCON. Outros tipos de 

configuração também podem ser realizados através do acesso direto aos registradores como, 

por exemplo a configuração das portas de entrada e saída. (MIKROELETRONIKA, 2013). O 

Quadro 13 exemplifica a programação de uma interrupção na ferramenta. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

int cnt = 0;               // Global variable cnt 

 

void interrupt(){          // Interrupt rutine 

  if(INTCON.INTF == 1 ){ 

    cnt++;                 // Increment variable cnt 

    INTCON.INTF = 0;       // Clear Interrupt Flag 

  } 

} 

 

void main() {              // Main program 

 

  ANSEL  = 0;              // MCU, digital I/O and Comparators off 

  ANSELH = 0; 

  C1ON_bit = 0; 

  C2ON_bit = 0; 

 

  TRISB = 0x01;            // Set PB0 as input 

  TRISD = 0x00;            // Set PortD as output 

 

  PORTD = 0x00;            // Starting value for PortD 

 

  INTCON = 0x90;           // Interrupt flags: 

                                 //Enable Global Interrupt 

                                 //Enable External Interrupt 

  WPUB = 0x01;             // Weak Pull-Up on pin B0 

 

  while(1){                // Unending loop 

    PORTD = cnt;           // Write on PortD value of varibale cnt 

  } 

} 

Quadro 13. Exemplo de interrupção na ferramenta mikroC. 

Fonte: Adaptado de MikroEletronika (2013). 

 Considerações Finais da Seção 

O estudo das ferramentas similares foi realizado para identificar a forma com que 

algumas ferramentas implementam o suporte a interrupções de hardware. Com este estudo foi 

possível identificar que a implementação do suporte a interrupções de hardware varia muito de 

compilador para compilador, sendo assim este trabalho utilizou uma abordagem similar ao do 

MikroC, pois é mais voltada para um processador específico (como este trabalho) e não de 

propósito geral.  
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3  DESENVOLVIMENTO 

O principal objetivo deste trabalho foi criar um compilador C para a arquitetura dos 

processadores BIP já existentes e além disso permitir que o assembly do µBIP pudesse ser 

gerado. Para viabilizar a criação de tal compilador foi necessária uma IDE que permitisse o 

usuário escrever códigos tanto em alto nível quanto em baixo nível. A IDE escolhida para 

realizar esta implementação foi a IDE Bipide que já possuía um legado e muitos recursos 

implementados para atender os processadores da família BIP. 

Contudo para que a IDE Bipide pudesse atender as necessidades do µBIP algumas 

implementações, alterações e melhorias foram necessárias. Abaixo serão descritas as etapas 

adotadas para que o objetivo geral deste trabalho fosse alcançado. As etapas descrevem a 

criação do compilador C, as alterações na interface e simulação do Bipide, o suporte a outras 

linguagens de programação e o suporte multi-idiomas.  

3.1  COMPILADOR C 

Na etapa de criação do compilador C foi necessária a utilização de algumas ferramentas 

como, por exemplo, a ferramenta ANTLR para a criação da gramática, a ferramenta Visual 

Studio para a criação do pré-compilador, a ferramenta NetBeans para a realizar a varredura da 

gramática e gerar as regras semânticas na geração da ASA. 

As subseções abaixo irão descrever de forma mais detalhada as etapas da criação do 

compilador C, iniciando pelas definições da gramática, partindo para o pré-compilador e por 

fim mostrando quais foram as alterações realizadas no modelo de ASA do Portugol para 

permitir que as definições na gramática fossem atendidas. 

 Gramática 

Esta subseção tem o objetivo de demonstrar como a gramática foi criada através da 

utilização da ferramenta ANTLR. A criação da gramática foi realizada de forma a incorporar 

todas as palavras reservadas da linguagem C mencionadas na subseção 2.2.3, pois essas são as 

palavras reservadas pertencentes ao padrão ANSI e que possuem, na sua grande maioria, 

suporte pela ASA do Portugol. 
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O compilador C desenvolvido foi criado com a intenção de acrescentar o suporte ao 

processador µBIP, sendo assim, tudo o que já vinha sendo oferecido de suporte para os 

processadores antecessores ao µBIP na linguagem de programação Portugol foi implementada 

para a linguagem de programação C como, por exemplo: (i) Acesso a memória; (ii) Operações 

aritméticas de soma e subtração; (iii) Operação de controle; (iv) Desvios condicionais e 

incondicionais; (v) Operações e deslocamentos lógicos; (vi) Manipulação de vetores; (vii) 

Suporte a procedimentos; e por fim acrescentado o (viii) Suporte a interrupções. A grámatica 

completa encontra-se no Apêndice F desse documento. 4. 

A estrutura de um programa escrito em BIP C deve, obrigatoriamente, possuir uma 

função principal denomidada main, sendo que esta função deve possuir um retorno do tipo 

inteiro, o Quadro 14 ilustra a estrutura da função principal do compilador BIP C. As demais 

estruturas sintáticas utilizadas pelo compilador C podem ser encontradas com mais detalhes no 

Apêndice G.  

1 

2 

3 

4 

5 

int main 

{ 

    // TODO 

    return 0; 

} 

Quadro 14. Função principal do BIP C. 

Outra função da gramática que merece destaque é a função de interrupção, ilustrada pelo 

Quadro 15. A função de interrupção possui uma assinatura própria e o conteúdo do bloco de 

interrupção só é identificado no momento em que uma interrupção é gerada, sendo assim a 

função de interrupção não pode ser chamada através do código fonte. Sempre que uma 

interrupção é gerada, o registrador $int_status é modificado, sendo assim sempre no final 

da função de interrupção esse registrador deve ser voltar para o valor 0x0000, indicando que 

não existem mais interrupções a serem tratadas. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

void interrupt() 

{ 

    // TODO 

    // Limpa flag de interrupção 

    #asm 

        LDI   0x0000 

        STO   $int_status 

    #endasm 

} 

Quadro 15. Função de interrupção do BIP C. 
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 Palavras reservadas 

As palavras reservadas selecionadas para compor o conjunto de instruções do 

compilador C foram baseadas nas instruções do padrão ANSI e nas instruções suportadas pela 

ASA do Portugol. As instruções que se enquadram neste critério de seleção são as instruções 

descritas na Tabela 7. 

Tabela 7. Palavras reservadas da linguagem C. 

Palavras reservadas Tipo de operação 

if, else, switch, case, default Desvio condicional 

goto Desvio incondicional 

for, do, while Laço de repetição 

break, continue, return Operações de controle 

int, void Tipos de dados 

As demais instruções foram desconsideradas por não se adequarem ao critério de seleção 

citado acima.  

 Operadores 

Na Tabela 8 estão descritos os operadores que são suportados pelo compilador proposto. 

Alguns operadores como, por exemplo, o operador de multiplicação, o operador de divisão, os 

operadores lógicos AND e OR, não foram implementados pois a geração de código assembly 

desenvolvida no TTC de Mannes (2013) não contempla tais operadores e os mesmos seriam 

desnecessários na composição da gramática.  

Tabela 8. Operadores suportados pelo compilador C. 

Operações  Descrição 

++, -- Incremento e decremento posfixo 

- Menos unário 

~ Operador bit-a-bit Não 

+,- Operadores aritméticos 

<<, >> Operadores de deslocamento lógico bit-a-bit 

&, |, ^ Operadores bit-a-bit AND, OR, XOR  

=, +=, -= Operador de atribuição 

>, <, >=, <=, !=, == Operadores relacionais 
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 Tipos de Dados 

Os tipos de dados suportados de acordo com a gramática, são os tipos inteiro e vazio, 

sendo que o tipo vazio é utilizado apenas em assinaturas de métodos para identificar que uma 

função não possui retorno. 

O tipo de dado inteiro, além de poder ser utilizado em assinatura de métodos para indicar 

que a função possui um retorno e que esse retorno é do tipo inteiro, pode ser utilizado em 

declarações de variáveis. As declarações de variáveis do tipo inteiro além de aceitarem valores 

na base decimal, aceitam valores nas bases hexadecimais e binárias. 

 Entrada / Saída 

Os métodos de entrada e saída da linguagem não fazem parte da gramática em si, porém 

tais métodos foram previamente definidos e mapeados no analisador semântico, sendo assim 

scanf (entrada) e printf (saída) são procedimentos que foram adicionados a uma lista de exceção 

no analisador semântico, para que quando o parser da linguagem se depare com algum destes 

métodos um erro não seja gerado. Posteriormente o gerador de código identifica os métodos de 

entrada e/ou saída para realizar o tratamento adequado com cada um deles. 

Sendo assim, como os métodos de leitura e escrita são identificados como exceções, eles 

passam a ser tratados no gerador de código. O gerador de código interpreta essas funções de 

forma diferenciada das funções comuns, gerando um assembly expecífico para cada uma destas 

funções. Na Tabela 9 é possível observar a chamada da função printf com o respectivo assembly 

e o mesmo é demonstrado para a função scanf. 

Tabela 9. Exemplo de utilização das funções de entrada e saída. 

1 

2 

3 

int main() { 

    printf(10); 

} 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

.text 

_MAIN: 

 LDI          10 

 STO            $out_port 

 HLT          0 
 

1 

2 

3 

int main() { 

    printf(10, 20); 

} 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

.text 

_MAIN: 

 LDI          10 

 STO            $out_port 

        LDI          20 

 STO            $out_port 

 HLT          0 
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1 

2 

3 

4 

int main() { 

    int x; 

    scanf(x); 

} 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

.data 

 x 

.text 

_MAIN: 

 LD           $in_port 

 STO          x 

 HLT          0 
 

1 

2 

3 

4 

int main() { 

    int x, y; 

    scanf(x, y); 

} 
 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

.data 

 x 

 y 

.text 

_MAIN: 

 LD           $in_port 

 STO          x 

 LD           $in_port 

 STO          y 

 HLT          0 
 

 Pré-compilador 

Para que fosse possível aproveitar ao máximo todo o potencial do µBIP com acessos 

diretos a registradores e realização de operações com o assembly do BIP, um pré-compilador 

da linguagem C foi especificado. Esta subseção tem como objetivo elencar as diretivas de pré-

compilador especificadas para a linguagem e exemplificar a sua utilização junto ao µBIP. As 

diretivas de pré-compilação não estão restritas apenas ao µBIP, elas podem ser utilizadas em 

qualquer um dos processadores da família BIP. O que distingue o µBIP dos outros 

processadores é o tratamento da interrupção. 

 Diretivas 

As diretivas utilizadas para o pré-compilador foram definidas de modo a facilitar o 

reaproveitamento de código e permitir com que bibliotecas de função sejam escritas para se 

realizar operações comuns de acesso e configuração de registradores. 

Para as operações que o µBIP precisa realizar, foram definidas as seguintes diretivas: 

(i) #include, que permite referenciar uma biblioteca e utilizar as funções da mesma no 

escopo do programa que a referência; (ii) #define, que permite definir constante e macros; e 

(iii) diretivas #asm e #endasm, que definem que um bloco de código assembly será 

codificado. 
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 Utilização 

Neste tópico, serão demonstrados exemplos da utilização das diretivas do pré-

compilador, explicando a utilidade e como a combinação das três diretivas selecionadas para 

compor o pré-compilador podem ser úteis. 

A utilização das diretivas #asm e #endasm, permite que, dentro de seu escopo sejam 

codificadas funções diretamente em assembly. Essas diretivas por si só, viriam a atender as 

necessidades do µBIP, porém, para permitir o reaproveitamento de código, a diretiva #define 

foi implementada. Com a utilização da diretiva #define, é possível definir macros de acesso 

para os códigos assembly contidos na diretiva #asm. O Quadro 16 permite visualizar um 

exemplo prático da utilização das duas diretivas em conjunto. 

1 

2 

3 

4 

5 

#define soma_inteiros(a,b) 

#asm 

    LDI  a 

    ADDI b 

#endasm 

Quadro 16. Exemplo de utilização de diretivas 

No exemplo do Quadro 16, o pré-compilador irá procurar as ocorrências da macro 

soma_inteitos no código fonte e irá substituir pelo código assembly correspondente, 

substituindo também as variáveis ‘a’ e ‘b’ pelos valores definidos na chamada da macro.  

Para permitir o melhor aproveitamento de macros e procedimentos assembly foi incluído 

à lista de diretivas do pré-compilador a diretiva #include. Esta diretiva permite que 

bibliotecas contendo vários métodos já programados possam ser incluídas a um novo 

documento. Para realizar a inclusão de uma biblioteca de funções utilizando a diretiva 

#include é necessário que o programa que irá conter a instrução já esteja salvo em disco e 

que o arquivo da biblioteca a ser utilizado esteja no mesmo diretório. Além disso o arquivo que 

contém as bibliotecas de função deve estar salvo com a extensão “.h”. 

 ASA 

O modelo de estrutura em ASA é um o modelo de representação da estrutura do texto 

fonte utilizado pelo Portugol que permite visitantes serem implementados com diversos 

propósitos. O trabalho de Mannes (2013) realizado em paralelo a este tem como um de seus 
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objetivos realizar a implementação de um visitante responsável pela geração de código objeto. 

Sendo assim, ao criar uma gramática que gera a representação do texto fonte no modelo de ASA 

do Portugol, é possível aproveitar o visitante já implementado para realizar a geração do código 

objeto para outras gramáticas, tendo em vista que a arquitetura dos processadores utilizados é 

a mesma tanto para o Portugol quanto para o C. 

A partir disso foi proposta a ideia da utilização do ANTLR 4. O ANTLR 4 é a última 

versão da ferramenta ANTLR que é uma ferramenta utilizada para criação de gramáticas. A 

última versão da ferramenta ANTLR possibilita que após a criação da gramática seja gerada 

uma representação em ASA da mesma. Com isso, a primeira versão do compilador C foi criada 

utilizando-se de tal recurso, para que, depois de gerada a representação em ASA da gramática 

da linguagem C, a mesma fosse mapeada para a representação em ASA no modelo do Portugol. 

Após a gramática estar criada e a representação em ASA ser gerada, o processo de 

mapeamento de uma representação para outra foi iniciado. Ao decorrer do desenvolvimento foi 

identificado que a estratégia adotada não seria a melhor opção. Alguns fatores levaram a essa 

conclusão como, por exemplo, a necessidade da utilização de duas versões do runtime da 

ferramenta ANTLR para que o núcleo do Portugol e o núcleo do C pudessem ser analisados 

sintática e semanticamente. Outro fator levado em consideração foi que o Portugol Core já 

possuía uma estrutura bem consolidada e validada, sendo assim, a partir destes fatores decidiu-

se que uma outra forma de implementação do compilador C deveria ser adotada. Como medida 

de contingência, foi proposta a utilização da ferramenta ANTLR em sua versão anterior, 

utilizando-se a gramática do Portugol como base, realizando uma refatoração completa da 

mesma para atender os requisitos propostos. 

Com a gramática C formulada, foi identificada a necessidade de se criar novos nós na 

ASA para atender a proposta do Compilador C. Houve a necessidade da implementação de mais 

três nós ao modelo, tais nós foram necessários para a implementação do desvio incondicional 

goto e da instrução de controle continue.  

 Inclusão de nós 

Para que fosse possível a implementação das instruções de controle continue e desvio 

incondicional goto, foi necessária a implementação de mais três nós na estrutura de ASA do 

Portugol. Os nós implementados foram o NoContinue, NoTitulo e NoVaPara, todos 

descendentes de NoOperação. O NoContinue foi implementado para dar suporte a 
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instrução de controle continue e está inserido no contexto de laços de repetição. Os outros 

dois nós, o NoTitulo e NoVaPara, foram implementados para prover suporte a instrução 

goto, sendo que a estrutura do NoVaPara contém uma instância de NoTitulo, referente ao 

título ao qual o desvio deve realizar o salto. A Figura 15 ilustra a estrutura dos nós em relação 

ao NoBloco. 

 

Figura 15. Representação de NoContinue, NoVaPara e NoTitulo 

3.2  SUPORTE A SIMULAÇÃO DO µBIP 

Para que o compilador C pudesse oferecer o suporte a toda a família dos processadores 

BIP, alterações no simulador do Bipide se fizeram necessárias. As subseções a seguir tratam e 

descrevem as alterações realizadas no simulador para que o suporte ao µBIP pudesse ser 

disponibilizado. 

 Inclusão de Blocos Lógicos 

Foi incluído o bloco do controlador de interrupções ao simulador. Esse bloco é 

responsável por controlar as interrupções ocorridas pelo estouro do temporizador e interrupções 

ocorridas por acesso externo. Quando uma interrupção é identificada o simulador realiza o 

desvio do programa para o endereço 0x001, onde as instruções da rotina de tratamento da 

interrupção devem estar posicionadas na memória de dados. Na Figura 16 é possível observar 

a inclusão do bloco de controle de interrupções. 
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Figura 16. Alteração no simulador para o µBIP. 

 Inclusão de Registradores 

No painel direito do simulador (Figura 12) onde é disponibilizado acesso ao 

registradores dos processadores da família BIP, foram adicionados os demais registradores 

referentes ao µBIP que, até o momento, não se faziam presentes, são eles: (i) $pot0_dir; (ii) 

$pot1_dir; (iii) $tmr0_config; (iv) $tmr0_value; (v) $int_config; (vi) 

$int_status; e (vii) $mcu_config.  

 

Figura 17. Exemplo de animação uBip (Primeira Etapa) 
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 Animação 

Na realização das alterações na animação do simulador foi utilizada a ferramenta 

Expression Blend 4 e para que fosse possível realizar as animações referentes ao µBIP foi 

realizada uma reorganização em alguns dos blocos lógicos como, por exemplo, fios, 

multiplexadores e portas lógicas. A simulação da interrupção foi realizada em duas etapas, onde 

na primeira etapa, ilustrada pela Figura 17, o registrador PC é incrementado. Na segunda etapa, 

ilustrada pela Figura 18, o registrador PC, já incrementado, é empilhado e um desvio no PC é 

realizado pelo bloco de interrupção para o endereço 0x0001. 

 

Figura 18. Exemplo de animação uBip (Segunda Etapa) 

3.3  ALTERAÇÃO DE INTERFACE 

Ao acessar o código fonte da ferramenta Bipide com o intuito de analisar as alterações 

que devem ser realizadas, identificou-se um problema de compatibilidade do componente visual 

utilizado com a versão mais recente da ferramenta de desenvolvimento da Microsoft, o Visual 

Studio 2012. 

Perante essa incompatibilidade de componente identificada, foi realizada a alteração da 

interface da ferramenta utilizando-se de um outro componente. O novo componente utilizado é 

muito similar ao componente utilizado anteriormente na ferramenta, porém com o diferencial 
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de possuir suporte da própria Microsoft, tendo assim uma maior garantia de compatibilidade 

com gerações futuras da ferramenta de desenvolvimento Visual Studio. 

A alteração de componente implicou em uma mudança na plataforma de 

desenvolvimento. A ferramenta Bipide estava implementada sobre a plataforma WF (Windows 

Forms) e as simulações presentes no módulo simulação estavam implementadas na plataforma 

WPF (Windows Presentation Foundation), porém, para que fosse possível a utilização do novo 

componente uma migração das implementações feitas em plataforma WF para a plataforma 

WPF se fez necessária.  

WPF é um framework de interface de usuário que permite a criação de aplicações ricas 

e interativas. A plataforma de desenvolvimento WPF suporta um amplo conjunto de recursos 

de desenvolvimento de aplicativos. Dentre esses recursos podem-se citar os recursos de controle 

e recursos gráficos. (MICROSOFT, 2013). 

 Componentes utilizados 

Além da utilização da plataforma WPF foram utilizados no desenvolvimento da versão 

4.0 da IDE Bipide alguns componentes open surce como, por exemplo o componente do editor 

de textos AvalonEdit sob a licença GNU (General Public License) e o componente de Docking 

AvalonDock sob a licença BSD (Berkeley Software Distribution). 

 Recursos acrescentados 

Ao realizar a alteração de plataforma da IDE Bipide alguns recursos foram 

acrescentados para permitir uma melhor experiência aos usuários. Abaixo serão elencados e 

detalhados tais recursos. 

 Divisão dos Arquivos 

Uma das alterações realizadas no Bipide, foi a divisão do arquivo referente à 

programação em duas partes. A primeira parte é referente ao contexto do arquivo onde é 

permitido que texto fonte seja escrito, esse recurso fica situado dentro da primeira aba contida 

no arquivo, que é denominada de ‘Programar’. Logo ao lado da aba programar existe uma 

segunda aba, denominada ‘simular’. A aba simular contém todo o conteúdo referente ao 

contexto de simulação do texto fonte codificado na primeira aba. Na aba simular, assim como 

na versão 3.0 da ferramenta Bipide, são exibidos dois formatos da codificação realizada na aba 
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programar, o primeiro refletindo exatamente o que foi codificado e o segundo contendo o que 

foi codificado traduzido para a linguagem assembly. A divisão do arquivo pode ser melhor 

compreendia através da Figura 19 e da Figura 20.  

 

Figura 19. Arquivo no contexto de programação. 

 

Figura 20. Arquivo no contexto de simulação. 
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 Abas de Contexto 

Para melhorar a apresentação das funcionalidades da ferramenta Bipide, foram 

acrescentadas abas de contexto em duas funcionalidades. A primeira funcionalidade a ser 

implementada com aba de contexto foi a simulação, onde não havia a necessidade da aba estar 

presente constantemente. O único momento em que há a necessidade de serem apresentadas as 

ferramentas da simulação é quando o contexto de simulação de algum documento está 

selecionado, conforme é ilustrado na Figura 21. 

 

Figura 21. Abas de contexto. a) Contexto de simulação. b) Contexto de praticar 

 Dicas da Ferramenta 

Outras funcionalidades implementadas na ferramenta Bipide foram as dicas da 

ferramenta ou Tool Tips. A funcionalidade de dicas da ferramenta proporciona ao usuário um 

acesso rápido para a descrição do que a função selecionada irá realizar, muitas vezes, suprindo 

a necessidade de ir à aba de ajuda da ferramenta buscar mais informações. Um exemplo da 

funcionalidade de dicas da ferramenta pode ser visualizado na Figura 22. 

 

Figura 22. Exemplo de dica da ferramenta. 
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 Dicas de Teclado 

Com o intuito de acrescentar recursos de acessibilidade ao Bipide as dicas de teclado ou 

Key Tips foram implementadas. As dicas de teclado são apresentadas ao pressionar a tecla ‘Alt’ 

do teclado. Primeiramente elas são apresentadas em um contexto geral, sendo esse o contexto 

das abas e da barra de acesso rápido. Após escolhida uma dica pressionando a tecla 

correspondente à dica de teclado é exibida, a ação correspondente à função associada a dica é 

executada. Caso a ação esteja associada a uma aba, serão exibidas dicas de teclado das 

funcionalidades inseridas no contexto da aba referida. Um exemplo deste recurso pode ser 

visualizado na Figura 23. 

 

Figura 23. Exemplo de dicas de teclado. 

 Teclas de Atalho / Função 

Um recurso muito útil e que agiliza a realização de ações no sistema são as teclas de 

atalho e as teclas de função. Esse recurso foi implementado na ferramenta para melhorar a 

relação entre o sistema e os usuários avançados como, por exemplo, os professores. A Tabela 

10 e a  

Tabela 11 descrevem, respectivamente, todas as teclas de atalho e função da ferramenta, 

trazendo o nome da função a ser acionada e uma breve descrição da mesma. 
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Tabela 10. Teclas de atalho. 

Teclas de Atalho  

Atalho Função  Descrição 

Ctrl+N Novo Cria um novo documento 

Ctrl+O Abrir Abre um arquivo existente 

Ctrl+S Salvar Salvar o documento atual 

Ctrl+Shift+S Salvar 

Como 

Salva uma cópia do documento atual 

Ctrl+P Imprimir Imprime o documento atual 

Ctrl+E Exportar 
Permite exportar o programa nos formatos: 

Assembly, Binário, Hexadecimal, MIF e VHDL 

Ctrl+B Compilar Compila o programa 

Ctrl+Z Desfazer Desfaz a última ação realizada 

Ctrl+Y Refazer Refaz a última ação desfeita 

 

Tabela 11. Teclas de função. 

Teclas de Função 

Tecla de 

Função 

Função  Descrição 

F1 Ajuda - 

Bipide 

Apresenta informações sobre as funcionalidades 

do sistema 

Ctrl+F1 Ajuda - 

Teoria 

Apresenta informações sobre Arquitetura e 

Organização de Computadores, os processadores 

BIP e as linguagens oferecidas pela ferramenta 

F5 Iniciar Inicia a simulação de um programa 

Ctrl+F5 Parar Interrompe a simulação do programa 

F6 Pausar Interrompe temporariamente a simulação do 

programa 

F7 Repetir Repete a última instrução 

F8 Próximo Simula a próxima instrução do programa 

F9 Continuar Continua a simulação do programa até o seu final 

 Controle de Encaixe de Janelas 

Para que fosse possível otimizar e gerenciar melhor o conteúdo exibido pelos arquivos 

do Bipide, um sistema de controle de encaixe de janelas, ou docking, foi implementado. Esse 

recurso permite encaixar os arquivos na ferramenta de várias maneiras como, por exemplo, um 

ao lado do outro, disponibilizados em forma de abas ou até mesmo deslocando o arquivo para 

fora da ferramenta. Esse recurso pode ser melhor compreendido na Figura 24. 
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Figura 24. Exemplo de controle de encaixe de janelas. 

3.4  SUPORTE A NOVAS LINGUAGENS 

Para que novas linguagens possam ser acrescentadas a ferramenta Bipide certos 

processos devem ser seguidos. Os processos detalhados de integração podem ser encontrados 

no trabalho de Mannes (2013). Nesta seção serão explicados apenas os requisitos para que um 

novo compilador possa ser integrado à ferramenta. 

Primeiramente, para que um compilador possa ser agregado à ferramenta Bipide, é 

necessário que o mesmo possua um processo de geração ASA. Para que seja possível o código 

objeto ser gerado após a compilação, o modelo de ASA gerado deve seguir o padrão do modelo 

de ASA do Portugol. Sendo assim, um compilador que forneça uma ASA no modelo de ASA 

do Portugol pode ser integrado ao projeto de integração descrito em Mannes (2013) e a partir 

desse ser integrado a ferramenta Bipide. 

Após ter sido criado o compilador, é preciso que o mesmo seja mapeado em um XML 

(eXtensible Markup Language) de configuração de linguagens de programação suportadas pela 

ferramenta. Nesse XML é informado o nome da linguagem de programação, que será utilizado 
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pelo serviço de integração para identificar qual o compilador deverá ser utilizado para compilar 

o texto fonte fornecido. Além do nome da linguagem de programação outras informações 

devem ser fornecidas neste XML para que a ferramenta consiga trabalhar corretamente com o 

novo compilador, são elas: (i) Extensão do arquivo, que será utilizado no momento de salvar e 

abrir arquivos para identificar o highlight a ser utilizado; (ii) Highlight, caminho do arquivo 

que contém as especificações de highlight da linguagem mapeada; (iii) Modelo da estrutura de 

um arquivo, contém um trecho de código fonte com um modelo do conteúdo principal de um 

programa escrito na linguagem; (iv) Exemplos, exemplos de programas escritos na linguagem. 

O Quadro 17 mostra um exemplo de XML de configuração de linguagens de 

programação, sendo que o resultado da serialização deste XML é a tela ilustrada pela Figura 

25. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> 

<ArrayOfAnyType  

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <anyType xsi:type="ProgrammingLanguageMapping"> 

    <Name>Portugol</Name> 

    <FileExtension>por</FileExtension> 

    <HighlightMapping>...\Portugol.xshd</HighlightMapping> 

    <NewProject> 

      programa { funcao inicio() { // TODO } } 

    </NewProject> 

    <Examples> 

      <anyType xsi:type="TreeItem" Uri="...\fatorial.por"> 

        <Name>Fatorial</Name> 

      </anyType> 

      <anyType xsi:type="TreeItem" Uri="...\mdc.por"> 

        <Name>MDC</Name> 

      </anyType> 

    </Examples> 

  </anyType> 

</ArrayOfAnyType> 

 

Quadro 17. Trecho do XML de configuração de linguagens de programação. 
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Figura 25. Tela gerada a partir do XML de configuração de linguagens de programação. 

3.5  SUPORTE MULTI-IDIOMA 

Da mesma forma que o suporte a novas linguagens, o suporte a multi-idiomas foi 

implementado de forma dinâmica, sendo assim a incorporação de novos idiomas se torna mais 

fácil visto o interesse de utilização da ferramenta em países do exterior conforme pode ser 

verificado no Apêndice B com os e-mails do Quadro 25 e Quadro 26. 

 O suporte a multi-idioma já havia sido implementado no ambiente de desenvolvimento 

da ferramenta em sua versão 3.0 porém, as mensagens de sucesso, as mensagens erro geradas 

pelo compilador e o menu de ajuda eram apresentadas somente em português, 

independentemente do idioma selecionado na ferramenta. Outra característica da ferramenta na 

versão 3.0, era que as traduções dos idiomas estavam embutidas no código fonte, tornando 

assim a tradução da ferramenta restrita a quem possuía o código fonte.  

Na nova versão da ferramenta o suporte multi-idioma foi desenvolvido de forma a não 

restringir a implementação de novos idiomas. Para que isso fosse possível, foram utilizados 

arquivos no formato CSS (Cascading Style Sheets), HTML (HyperText Markup Language), 

JavaScript, XAML (eXtensible Application Markup Language) e XML. O modo com que esses 

arquivos foram empregados para constituir o suporte multi-idioma da ferramenta é descrito nas 

subseções a seguir. 
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 Interface de Usuário 

Para oferecer o suporte multi-idiomas na interface de usuário foi utilizada a técnica de 

dicionário de recursos. O dicionário de recursos ou Resource Dictionary é implementado em 

arquivos no formato XAML onde todo atributo do arquivo contém um conteúdo e uma chave, 

por onde a busca do conteúdo é realizada. Nesta situação os conteúdos se tratam das traduções 

referentes aos componentes da interface como, por exemplo, botões, menus, abas, entre outros. 

O Quadro 18 representa um trecho do XAML referente ao dicionário de recurso do 

idioma português.  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

<ResourceDictionary  

  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

  xmlns:system="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"> 

 

    <system:String x:Key="TabProgramming"> 

        Programar 

    </system:String> 

    <system:String x:Key="GroupFiles"> 

        Arquivos 

    </system:String> 

    <system:String x:Key="ButtonNew"> 

        Novo 

    </system:String> 

    <system:String x:Key="ButtonOpen"> 

        Abrir 

    </system:String> 

    <system:String x:Key="ButtonSave"> 

        Salvar 

    </system:String> 

    <!-- ...... --> 

</ResourceDictionary>     

Quadro 18. Trecho do XAML referente a tradução dos componentes de interface. 

 Dicas de Função 

Assim como os componentes da interface, as dicas de função foram implementadas 

utilizando-se do dicionário de recursos. Apesar de utilizar-se da mesma técnica que os 

componentes de interface, foi tomada a decisão de separar as dicas de função em outro arquivo, 

tendo em vista que o contexto de utilização dos dois arquivos é diferente e que a visualização 

das estrutura dos arquivos como um todo fica melhor. Um exemplo deste dicionário de recursos 

pode ser visualizado no Quadro 19. 
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 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 
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<ResourceDictionary  

  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

  xmlns:system="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"> 

 

    <system:String x:Key="TipTitleButtonNew"> 

        Novo (Ctrl+N) 

    </system:String> 

    <system:String x:Key="TipDescriptionButtonNew"> 

        Permite a criação de um novo documento. 

    </system:String> 

 

    <system:String x:Key="TipTitleButtonOpen"> 

        Abrir (Ctrl+O) 

    </system:String> 

    <system:String x:Key="TipDescriptionButtonOpen"> 

        Abre um arquivo existente. 

    </system:String> 

 

    <system:String x:Key="TipTitleButtonSave"> 

        Salvar (Ctrl+S) 

    </system:String> 

    <system:String x:Key="TipDescriptionButtonSave"> 

        Salvar o documento atual. 

    </system:String> 

    <!-- ...... --> 

</ResourceDictionary> 

Quadro 19. Trecho do XAML referente a tradução das dicas de função. 

 Ajuda 

A técnica utilizada para permitir com que a ajuda do sistema pudesse oferecer suporte a 

multi-idiomas foi diferente da técnica de dicionários de recursos empregada no sistema. A ajuda 

foi desenvolvida utilizando-se de arquivos no formato HTML, JavaScript, CSS e XML, onde 

todo o conteúdo e recurso visual utilizado na ajuda é construído através do HTML, JavaScript 

e CSS. O XML é utilizado para definir a hierarquia com que os arquivos HTML serão exibidos, 

sendo assim o XML é responsável pela estrutura com que a ajuda é apresentada para o usuário. 

Sendo assim, a estrutura da árvore ilustrada pela Figura 26 é resultante da serialização do XML 

de estrutura. 
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Figura 26. Tela gerada a partir do XML de mapeamento de estutura da ajuda. 

O Quadro 20 apresenta um trecho da estrutura do XML utilizado para definir a estrutura 

de apresentação da ajuda. 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ArrayOfAnyType xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <anyType xsi:type="TreeItem"  

    Uri="/.../PortugueseFundamentals.html"> 

    <Name>Fundamentos</Name> 

  </anyType> 

  <anyType xsi:type="TreeItem" Uri=""> 

    <Name>Processadores</Name> 

    <Items> 

      <anyType xsi:type="TreeItem"  

        Uri="/.../PortugueseBIPInstructions.html"> 

        <Name>Instruções dos Processadores BIP</Name> 

      </anyType> 

      <anyType xsi:type="TreeItem" Uri=""> 

        <Name>Processadores BIP</Name> 

        <Items> 

          <anyType xsi:type="TreeItem"  

            Uri="/.../PortugueseBIPI.html"> 

            <Name>BIP I</Name> 

          </anyType> 

           

          <!-- ..... --> 

        </Items> 

      </anyType> 

    </Items> 

  </anyType> 

   

  <!-- ..... --> 

</ArrayOfAnyType> 

Quadro 20. Trecho do XML de mapeamento de estrutura da ajuda. 
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 Erros / Sucesso 

Para que a interface do Bipide 4.0 conseguisse exibir as mensagens de erro de acordo 

com o idioma selecionado, foi necessário incluir as mensagens em arquivos XAML, sendo que 

para cada idioma utilizado um arquivo XAML contendo as mensagens de erro traduzidas 

corretamente deveria ser criado. Os arquivos contendo as mensagens de erro e sucesso 

funcionam da mesma maneira que os dicionários de recurso citados anteriormente na Subseção 

3.5.1 e na Subseção 3.5.2 . O Quadro 21 ilustra um trecho do dicionário de recursos utilizado 

para as mensagens de erro.  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

<ResourceDictionary 

  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

  xmlns:system="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"> 

    <system:String x:Key="NotSupportedErrors.1"> 

        O BIP não suporta o tipo Cadeia. 

    </system:String> 

    <system:String x:Key="NotSupportedErrors.2"> 

        O BIP não suporta o tipo Caracter. 

    </system:String> 

    <system:String x:Key="NotSupportedErrors.4"> 

        O BIP não suporta passagem de parâmetro por referência. 

    </system:String> 

 

    <!-- ..... --> 

</ResourceDictionary> 

Quadro 21. Trecho do XAML referente a tradução das mensagens do sistema. 

 Simulador 

Outra funcionalidade da ferramenta Bipide que também sofreu alterações devido a 

implementação do suporte multi-idiomas, foi o simulador. Para que fosse possível o simulador 

se adequar a proposta de alteração de idioma de forma dinâmica, foi necessário implementar 

algumas funcionalidades e realizar algumas alterações no projeto do simulador. Com as 

alterações realizadas, foi possível transferir ao simulador o dicionário de recurso que o mesmo 

deve utilizar de acordo com o idioma selecionado no Bipide. O Quadro 22 ilustra um trecho do 

arquivo XAML utilizado para alterar o conteúdo de idioma do simulador.  
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<ResourceDictionary 

  xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" 

  xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" 

  xmlns:system="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"> 

    <system:String x:Key="DataMemoryLabel"> 

        Rótulo 

    </system:String> 

    <system:String x:Key="DataMemoryAddress"> 

        Endereço 

    </system:String> 

    <system:String x:Key="DataMemoryInstruction"> 

        Instrução 

    </system:String> 

 

    <!-- ..... --> 

</ResourceDictionary> 

Quadro 22. Trecho do XAML referente a tradução do simulador. 

 Mapeamento Geral 

Para que seja possível utilizar todo o conteúdo referente a idiomas citado anteriormente, 

esse conteúdo precisa estar centralizado e mapeado para que as opções de idiomas possam ser 

apresentadas aos usuários, possibilitando assim que os usuários possam selecionar o idioma que 

mais atende a suas necessidades. Devido a esses fatores foi crido um XML de mapeamento 

geral. Esse XML é serializado pela aplicação e transformado em um componente visual que 

permite realizar a seleção dos idiomas disponíveis, conforme pode ser visualizado na Figura 

27. 

 

Figura 27. Seleção de idiomas. 

O Quadro 23 ilustra um trecho da estrutura do arquivo XML responsável por gerar o 

componente ilustrado pela Figura 27. 

 

 



79 

 

 

 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<ArrayOfAnyType xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"> 

  <anyType xsi:type="LanguageMapping"> 

    <Name>LanguagePortuguese</Name> 

    <Icon>LanguageResources\FlagIcons\br.png</Icon> 

    <HelpMapping> 

        LanguageResources\Help\PortugueseHelpMapping.xml 

    </HelpMapping> 

    <InterfaceMapping> 

        LanguageResources\Component\Portuguese.xaml 

    </InterfaceMapping> 

    <TipsMapping> 

        LanguageResources\Tips\Portuguese.xaml 

    </TipsMapping> 

    <SimulationMapping> 

        LanguageResources\Simulation\Portuguese.xaml 

    </SimulationMapping> 

    <MessageMapping> 

        LanguageResources\Message\Portuguese.xaml 

    </MessageMapping> 

  </anyType> 

   

  <!-- .....--> 

</ArrayOfAnyType> 

Quadro 23. Trecho do XML de mapeamento geral de idiomas. 

3.6  TESTES 

Após a implementação do compilador C, foi necessário realizar a validação do mesmo. 

Para realizar a validação do compilador C foram utilizados programas adaptados da linguagem 

de programação Portugol para a linguagem de programação C. Os testes foram obtidos e 

adaptados de Rech (2011) e estão disponíveis no Apêndice E. 

 Abaixo é apresentada a Tabela 12 que apresenta um exemplo de programa escrito em 

C. Este programa foi um dos programas utilizados na validação do compilador C e encontra-se 

junto aos demais no Apêndice E. Na coluna PC, é demonstrado o valor resultante do registrador 

Program Counter. Na coluna ACC, é demonstrado o valor do registrador acumulador que atua 

como memória auxiliar durante a execução do programa. Na coluna Z, é demonstrado o valor 

do flag Z do registrador STATUS, que indica se o resultado da última operação na ULA foi 

igual a zero ou não. Na coluna N, é demonstrado o valor do flag N do registrador STATUS, 
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que indica se o resultado da última operação da ULA foi um número negativo ou não. Em 

“Memória” são demonstrados os valores finais da memória de dados. 

Tabela 12. Programa utilizado na validação do compilador C 

C Código resultante da 

Compilação 

Resultado esperado após a sequência de 

instruções 

PC ACC Z N Memória 

// Teste - 1 

int main() 

{   

    int x = 1; 

    if (2 == 2) { 

        x = 30; 

    }   

} 

.data 

    x  :  1 

.text 

_MAIN:  

    LDI             2 

    SUBI            2 

    BNE             FIMSE1 

    LDI             30 

    STO             x 

FIMSE1: 

    HLT             0 

5 30 1 0 
x - mem[0] = 30 

 

Os testes foram executados e os resultados obtidos se mostraram consistentes e 

correspondem ao esperado. O código assembly resultante da compilação passou por um 

processo de otimização e os detalhes da geração do código bem como de sua otimização podem 

ser encontrados na integra no trabalho de Mannes (2013) que ocorreu em paralelo a este. 

 Testes Automatizados 

Foi criado um projeto de testes no ambiente de desenvolvimento Visual Studio 2012 

que permite a execução de uma bateria de testes. Foram utilizados os mesmos testes detalhados 

no Apêndice E. 

A classe de teste, criada para este fim, possui o identificador [TestClass], cada método 

de teste possui os identificadores [TestMethod]. Para inicializar o CORBA antes dos testes 

utiliza-se o identificador [AssemblyInitialize], e para finalizar o CORBA utiliza-se o 

identificador [AssemblyCleanup]. 

Para cada teste, é enviada, ao mecanismo de integração, uma cadeia de caracteres 

contendo o texto fonte em C. Após o retorno da ASA do texto fonte por esse mecanismo, é 

realizada a geração de código objeto. Tem-se o resultado assembly esperado, e a saída da 

geração de código, quando estes valores estiverem divergentes, é lançada uma exceção.  

A Figura 28 demonstra em (a) a listagem dos testes na ferramenta antes da execução dos 

mesmos. Após clicar em “Run All”, tem-se o resultado que é demonstrado em (b). Quando um 

teste falha, o ícone de torna um X vermelho. 
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Figura 28. Testes Automatizados. a) Estado antes da execução b) Após testes executados. 
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4  CONCLUSÕES 

Este trabalho teve como objetivo criar um compilador C integrado a ferramenta Bipide 

que possibilita ao estudante compreender como as características dos processadores BIP I, II, 

III, IV e µBIP dão suporte a construção de programas em linguagem de alto nível. 

Todos os objetivos especificados neste trabalho foram alcançados, assim como o 

objetivo geral do trabalho. Os objetivos, a metodologia e artefatos são resgatados e discutidos 

a seguir. 

Inicialmente foi realizado um estudo sobre a estrutura de compiladores, para auxiliar na 

compreensão das vantagens de realizar uma separação entre as etapas de análise, constituídas 

por análise léxica, análise sintática e análise semântica, e as etapas de geração de código objeto 

propriamente dita. A partir deste estudo foi possível compreender melhor a importância das 

Árvores Sintática Abstratas como uma estrutura de código intermediário. Este estudo pode ser 

encontrado na Seção 2.1 com mais detalhes. 

Foi realizado um levantamento das palavras reservadas da linguagem de programação 

C que podem ser utilizadas na geração do código objeto da família dos processadores BIP até 

a sua quarta geração, sendo assim foi realizado um estudo a parte para definir a utilização do 

µBIP neste projeto. O levantamento das palavras reservadas da linguagem de programação C 

permitiu a obtenção de um conhecimento maior sobre os padrões e as evoluções da linguagem, 

bem como sua importância no meio acadêmico. Tal estudo permitiu definir quais as palavras 

reservadas que foram adotadas na criação do compilador da linguagem C para a família de 

processadores BIP e o estudo completo pode ser encontrado na Seção 2.2 . 

Um estudo sobre a ferramenta de criação de gramaticas ANTLR também foi realizado, 

tendo como objetivo compreender melhor o funcionamento da ferramenta, compreender os 

algoritmos e técnicas aplicados na geração do código fonte de análise da gramática. O estudo 

dessa ferramenta pode ser encontrado na Seção 2.3 . A partir desse estudo foi possível atingir 

um dos objetivos específicos deste trabalho que era conhecer e utilizar a ferramenta ANTLR na 

construção de compiladores. 

Foi realizado também um estudo de ferramentas similares que implementam tratamento 

de interrupções em código de alto nível, para tentar identificar os padrões utilizados em tais 
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ferramentas. Com esse estudo foi identificado que esta funcionalidade varia de compilador para 

compilador, sendo assim por possuir características similares ao do µBIP a abordagem utilizada 

foi a do MikroC. O estudo das ferramentas similares pode ser encontrado com mais detalhes na 

Seção 2.6 . 

Um estudo sobre a família de processadores BIP e a ferramenta Bipide também foi 

realizado, tendo em vista que esses são os alvos deste trabalho. Com o estudo da família de 

processadores BIP foi possível adquirir conhecimento da arquitetura e da organização destes 

processadores e também perceber a evolução incremental de geração para geração dos 

processadores. Com o estudo da ferramenta Bipide pode se ter uma visão das funcionalidades 

empregadas na ferramenta e ter uma noção da sua importância acadêmica. Estudos mais 

abrangentes sobre o BIP e o Bipide podem ser encontrados, respectivamente, na Seção 2.4 e na 

Seção 2.5 .  

Este trabalho contribuiu com a documentação do modelo de ASA proposto para o 

Portugol, realizando a documentação de todos os nós existentes no modelo sendo os mesmos 

complementados com diagramas de classe. A documentação mais detalhada sobre o modelo de 

ASA do Portugol pode ser encontrada no Apêndice D. A partir da documentação do modelo foi 

possível atingir outro objetivo específico desse trabalho que era referente a compreensão e 

documentação da Árvore Sintática Abstrata proposta por Noschang (2012). 

As principais contribuições geradas através da conclusão do TTC II, estão relacionadas 

à área de Compiladores e Informática na Educação, onde estará contribuindo com a criação de 

mais um compilador que poderá ser acoplado às diversas ferramentas que incorporem a 

varredura de ASA do modelo de ASA do Portugol e também estará contribuindo para o 

aprendizado dos alunos das fases iniciais dos cursos de graduação em computação. A 

construção do compilador utilizando o modelo de ASA do Portugol permitiu com que o objetivo 

de construir um compilador C com baixo acoplamento entre o núcleo do compilador e a IDE 

Bipide fosse cumprido. 

Outra contribuição gerada através da conclusão do TTC II foi a reestruturação da 

interface da IDE Bipide. Através dessa reformulação é possível que novos idiomas e novos 

compiladores sejam acoplados a ferramenta de forma dinâmica. A reformulação da IDE do 

Bipide permitiu com que o objetivo de realizar integração de compiladores a IDE Bipide fosse 
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alcançado, fazendo assim com que todos os objetivos propostos por este trabalho fossem 

cumpridos.  

4.1  TRABALHOS FUTUROS 

No decorrer do desenvolvimento deste trabalho foram identificadas algumas 

oportunidades que dão continuidade a esse projeto, sendo estes: 

 Separação da ASA do Portugol do núcleo; 

 Avaliar a utilização da ferramenta junto aos alunos em sala de aula; e 

 Implementação de outras linguagens de programação para acoplar a ferramenta.  
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APÊNDICE A. ALGORITMO ALL(*) 

  

-------- Original Message -------- 

Subject: Re: ALL(*) Information 

Date: Sun, 5 May 2013 15:50:29 -0700 

From: Terence Parr <parrt@cs.usfca.edu> 

To: Nereu <nereu@univali.br> 

Cc: Terence Parr <parrt@antlr.org> 

 

Hi. I'm literally working on the paper at this very second :) I hope to have it 

done in a couple of months 

 

On Sun, May 5, 2013 at 3:33 PM, Nereu  wrote: 

 Dear Terence, 

 

 We are working on a research project using ANTLR 4. 

 We would like more information about ALL(*) strategy, however we could not  

find it in the website and wiki. 

 

 Is there any paper or documentation about it we could get to do our study? 

 

 Thank You very much 

 

 -- 

 Nereu Pires de Oliveira Junior 

 Acadêmico de Ciências da Computação - Univali - SC  Contato - (47)9202-0617 

[2] 

 

-- 

Dictation in use. Please excuse homophones, malapropisms, and nonsense.  

 

Quadro 24. E-mail para obtenção de informações a respeito do algoritmo ALL(*). 

mailto:parrt@cs.usfca.edu
mailto:nereu@univali.br
mailto:parrt@antlr.org
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APÊNDICE B. INTERESSE DE UTILIZAÇÃO DO BIPIDE 

From: nazir hawi <nazirhawi@hotmail.com> 

Date: sexta-feira, 8 de março de 2013 18:08 

To: "C. A. Zeferino" <zeferino@univali.br> 

Subject: BIP Family 

  

Dear Mr. Zeferino, 

I hope this finds you well. 

I read your research paper where you discuss the use of BIP in courses on digital circuits and 

systems design. I would appreciate knowing how and from where can these processors be 

obtained. Indeed, it is a very good idea to use them in programming courses. 

Your help is greatly appreciated. 

Best regards. 

 

From: nazir hawi <nazirhawi@hotmail.com> 

Date: quarta-feira, 20 de março de 2013 15:15 

To: "C. A. Zeferino" <zeferino@univali.br> 

Cc: André Raabe <raabe@univali.br>, Paulo Viniccius <paulovieira@univali.br> 

Subject: FW: BIP Family 

  

Dear Mr. Cesar Zeferino, 

Thank you for your reply and informative email.  

Kindly, permit me to ask further questions. 

Where can I find the full paper-and-pen specification of BIP please?   

Is the Portugol language based on Portuguese? should a student now Portuguese to learn Portugol? 

Do you know of a similar simple processor whose IDE is in English that is available for teaching and 

learning? 

Thank you in advance for this exchange of knowledge. 

Best regards. 

 

Quadro 26. E-mail referente a utilização do BIP 

Quadro 25. E-mail referente a utilização do Bipide. 

mailto:nazirhawi@hotmail.com
mailto:zeferino@univali.br
mailto:nazirhawi@hotmail.com
mailto:zeferino@univali.br
mailto:raabe@univali.br
mailto:paulovieira@univali.br
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APÊNDICE C. EXEMPLO DE MINI GRAMÁTICA 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

grammar MiniC; 

 

D_MAIN              : 'main' ; 

D_INTEIRO           : 'int' ; 

D_VAZIO             : 'void'; 

 

// Identificador. 

V_ID                : (('a'..'z' | 'A'..'Z')   

                       ('a'..'z'|'A'..'Z'| '0'..'9' | '_' )*  ) ; 

// Inteiros  

V_INT               : '0'..'9' + ; 

 

// White Space. 

V_WS                : (' ' |'\t' |'\n' |'\r' )+ -> skip; 

 

// Comentários 

V_COMENTARIO        : '/*' .*? '*/' -> chanel(HIDDEN); 

V_COMENTARIOLINHA   : '//' ~('\n'|'\r')* '\r'? '\n' -> 

chanel(HIDDEN); 

 

programa        : procedimento* principal; 

procedimento    : (D_INTEIRO | D_VAZIO) V_ID '(' parametros ')' 

                  '{'  

                  conteudo  

                  '}'; 

parametro       : D_INTEIRO V_ID; 

parametros      : parametro (',' parametro )*; 

principal       : D_INTEIRO D_MAIN '('')' 

                  '{'  

                  conteudo 

                  '}';                  

conteudo        : (declaracao | atribuicao)*; 

declaracao      : D_INTEIRO lista_variavel | 

                  D_INTEIRO variavel; 

lista_variavel  : V_ID (','V_ID)+ ';'; 

variavel        : V_ID ';'; 

atribuicao      : V_ID '=' V_INT ';'; 

Quadro 27. Exemplo de uma mini gramática da linguagem C  
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APÊNDICE D. DOCUMENTAÇÃO DA ASA DO PORTUGOL 

D.1  MODELO 

 

 

 

 class Domain Objects

NoOperacaoLogicaMenor

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ NoOperacaoLogicaMenor(NoExpressao, NoExpressao)

NoRetorne

{leaf}

- expressao:  NoExpressao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getExpressao() : NoExpressao

+ NoRetorne(NoExpressao)

NoReferenciaVetor

{leaf}

- noIndice:  NoExpressao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getIndice() : NoExpressao

# montarTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ NoReferenciaVetor(String, String, NoExpressao)

NoReferenciaVariav el

{leaf}

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

# montarTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ NoReferenciaVariavel(String, String)

NoReferenciaMatriz

{leaf}

- coluna:  NoExpressao

- l inha:  NoExpressao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getColuna() : NoExpressao

+ getLinha() : NoExpressao

# montarTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ NoReferenciaMatriz(String, String, NoExpressao, NoExpressao)

NoReferencia

- escopo:  String

- nome:  String

- trechoCodigoFonteNome:  TrechoCodigoFonte

+ getEscopo() : String

+ getNome() : String

+ getTrechoCodigoFonteNome() : TrechoCodigoFonte

+ NoReferencia(String, String)

+ setTrechoCodigoFonteNome(TrechoCodigoFonte) : void

NoOperacaoSubtracao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ NoOperacaoSubtracao(NoExpressao, NoExpressao)

NoOperacaoSoma

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ NoOperacaoSoma(NoExpressao, NoExpressao)

NoOperacaoMultiplicacao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ NoOperacaoMultiplicacao(NoExpressao, NoExpressao)

NoOperacaoModulo

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ NoOperacaoModulo(NoExpressao, NoExpressao)

NoChamadaFuncao

{leaf}

- parametros:  List<NoExpressao>

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getParametros() : List<NoExpressao>

# montarTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ NoChamadaFuncao(String, String)

+ setParametros(List<NoExpressao>) : void

NoOperacaoLogicaMenorIgual

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ NoOperacaoLogicaMenorIgual(NoExpressao, NoExpressao)

NoCaracter

{leaf}

- trechoCodigoFonte:  TrechoCodigoFonte

- valor:  char

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getValor() : char

# montarTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ NoCaracter(char)

+ setTrechoCodigoFonte(TrechoCodigoFonte) : void

NoOperacaoLogicaMaiorIgual

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ NoOperacaoLogicaMaiorIgual(NoExpressao, NoExpressao)

NoOperacaoLogicaMaior

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ NoOperacaoLogicaMaior(NoExpressao, NoExpressao)

NoOperacaoLogicaIgualdade

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ NoOperacaoLogicaIgualdade(NoExpressao, NoExpressao)

NoOperacaoLogicaE

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ NoOperacaoLogicaE(NoExpressao, NoExpressao)

NoOperacaoLogicaDiferenca

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ NoOperacaoLogicaDiferenca(NoExpressao, NoExpressao)

NoOperacaoDiv isao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ NoOperacaoDivisao(NoExpressao, NoExpressao)

NoOperacaoAtribuicao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ NoOperacaoAtribuicao(NoExpressao, NoExpressao)

NoOperacao

- operandoDireito:  NoExpressao

- operandoEsquerdo:  NoExpressao

- trechoCodigoFonteOperador:  TrechoCodigoFonte

+ getOperandoDireito() : NoExpressao

+ getOperandoEsquerdo() : NoExpressao

+ getTrechoCodigoFonteOperador() : TrechoCodigoFonte

# montarTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ NoOperacao(NoExpressao, NoExpressao)

+ setTrechoCodigoFonteOperador(TrechoCodigoFonte) : void

No

NoInclusaoBiblioteca

{leaf}

- alias:  String

- nome:  String

- trechoCodigoFonte:  TrechoCodigoFonte

- trechoCodigoFonteAlias:  TrechoCodigoFonte

- trechoCodigoFonteNome:  TrechoCodigoFonte

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getAlias() : String

+ getNome() : String

+ getTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ getTrechoCodigoFonteAlias() : TrechoCodigoFonte

+ getTrechoCodigoFonteNome() : TrechoCodigoFonte

+ setAlias(String) : void

+ setNome(String) : void

+ setTrechoCodigoFonte(TrechoCodigoFonte) : void

+ setTrechoCodigoFonteAlias(TrechoCodigoFonte) : void

+ setTrechoCodigoFonteNome(TrechoCodigoFonte) : void

No

NoDeclaracaoParametro

{leaf}

- indice:  int

- modoAcesso:  ModoAcesso

- nome:  String

- quantificador:  Quantificador

- tipoDado:  TipoDado

- trechoCodigoFonteNome:  TrechoCodigoFonte

- trechoCodigoFonteTipoDado:  TrechoCodigoFonte

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getIndice() : int

+ getModoAcesso() : ModoAcesso

+ getNome() : String

+ getQuantificador() : Quantificador

+ getTipoDado() : TipoDado

+ getTrechoCodigoFonteNome() : TrechoCodigoFonte

+ getTrechoCodigoFonteTipoDado() : TrechoCodigoFonte

+ NoDeclaracaoParametro(String, TipoDado, Quantificador, ModoAcesso)

+ setIndice(int) : void

+ setTrechoCodigoFonteNome(TrechoCodigoFonte) : void

+ setTrechoCodigoFonteTipoDado(TrechoCodigoFonte) : void

NoOperacaoLogicaOU

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ NoOperacaoLogicaOU(NoExpressao, NoExpressao)

NoExpressao

- entreParentesis:  boolean = false

- trechoCodigoFonte:  TrechoCodigoFonte = null

+ estaEntreParentesis() : boolean

+ getTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

# montarTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ NoExpressao()

+ setEntreParentesis(boolean) : void

NoSe

{leaf}

- blocosFalsos:  List<NoBloco>

- blocosVerdadeiros:  List<NoBloco>

- condicao:  NoExpressao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getBlocosFalsos() : List<NoBloco>

+ getBlocosVerdadeiros() : List<NoBloco>

+ getCondicao() : NoExpressao

+ NoSe(NoExpressao)

+ setBlocosFalsos(List<NoBloco>) : void

+ setBlocosVerdadeiros(List<NoBloco>) : void

NoReal

{leaf}

- trechoCodigoFonte:  TrechoCodigoFonte

- valor:  double

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getValor() : double

# montarTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ NoReal(double)

+ setTrechoCodigoFonte(TrechoCodigoFonte) : void

NoPercorra

- blocos:  List<NoBloco>

- expessao:  NoExpressao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getBlocos() : List<NoBloco>

+ getExpessao() : NoExpressao

+ NoPercorra(NoExpressao)

+ setBlocos(List<NoBloco>) : void

+ setExpessao(NoExpressao) : void

NoPare

{leaf}

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

NoPara

{leaf}

- blocos:  List<NoBloco>

- condicao:  NoExpressao

- incremento:  NoExpressao

- inicializacao:  NoBloco

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getBlocos() : List<NoBloco>

+ getCondicao() : NoExpressao

+ getIncremento() : NoExpressao

+ getInicializacao() : NoBloco

+ NoPara()

+ setBlocos(List<NoBloco>) : void

+ setCondicao(NoExpressao) : void

+ setIncremento(NoExpressao) : void

+ setInicializacao(NoBloco) : void

NoNao

{leaf}

- expressao:  NoExpressao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getExpressao() : NoExpressao

# montarTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ NoNao(NoExpressao)

NoMenosUnario

{leaf}

- expressao:  NoExpressao

- trechoCodigoFonteMenos:  TrechoCodigoFonte

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getExpressao() : NoExpressao

+ getTrechoCodigoFonteMenos() : TrechoCodigoFonte

# montarTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ NoMenosUnario(NoExpressao)

+ setTrechoCodigoFonteMenos(TrechoCodigoFonte) : void

NoMatriz

{leaf}

- trechoCodigoFonte:  TrechoCodigoFonte

- valores:  List<List<Object>>

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getValores() : List<List<Object>>

# montarTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ NoMatriz(List<List<Object>>)

+ setTrechoCodigoFonte(TrechoCodigoFonte) : void

NoLogico

{leaf}

- trechoCodigoFonte:  TrechoCodigoFonte

- valor:  boolean

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getValor() : boolean

# montarTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ NoLogico(boolean)

+ setTrechoCodigoFonte(TrechoCodigoFonte) : void

NoInteiro

{leaf}

- trechoCodigoFonte:  TrechoCodigoFonte

- valor:  int

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getValor() : int

# montarTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ NoInteiro(int)

+ setTrechoCodigoFonte(TrechoCodigoFonte) : void

No

NoBloco

NoFacaEnquanto

{leaf}

- blocos:  List<NoBloco>

- condicao:  NoExpressao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getBlocos() : List<NoBloco>

+ getCondicao() : NoExpressao

+ NoFacaEnquanto(NoExpressao)

+ setBlocos(List<NoBloco>) : void

NoCadeia

{leaf}

- trechoCodigoFonte:  TrechoCodigoFonte

- valor:  String

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getValor() : String

# montarTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ NoCadeia(String)

+ setTrechoCodigoFonte(TrechoCodigoFonte) : void

- tratarCadeia(String) : String

NoEscolha

{leaf}

- casos:  List<NoCaso>

- expressao:  NoExpressao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getCasos() : List<NoCaso>

+ getExpressao() : NoExpressao

+ NoEscolha(NoExpressao)

+ setCasos(List<NoCaso>) : void

NoEnquanto

{leaf}

- blocos:  List<NoBloco>

- condicao:  NoExpressao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getBlocos() : List<NoBloco>

+ getCondicao() : NoExpressao

+ NoEnquanto(NoExpressao)

+ setBlocos(List<NoBloco>) : void

NoDecremento

{leaf}

- expressao:  NoExpressao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getExpressao() : NoExpressao

# montarTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ NoDecremento(NoExpressao)

NoDeclaracaoVetor

{leaf}

- tamanho:  NoExpressao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getTamanho() : NoExpressao

+ NoDeclaracaoVetor(String, TipoDado, NoExpressao, boolean)

NoDeclaracaoVariav el

{leaf}

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ NoDeclaracaoVariavel(String, TipoDado, boolean)

NoDeclaracaoMatriz

{leaf}

- numeroColunas:  NoExpressao

- numeroLinhas:  NoExpressao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getNumeroColunas() : NoExpressao

+ getNumeroLinhas() : NoExpressao

+ NoDeclaracaoMatriz(String, TipoDado, NoExpressao, NoExpressao, boolean)

NoDeclaracaoFuncao

{leaf}

- blocos:  List<NoBloco>

- parametros:  List<NoDeclaracaoParametro>

- quantificador:  Quantificador

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getBlocos() : List<NoBloco>

+ getParametros() : List<NoDeclaracaoParametro>

+ getQuantificador() : Quantificador

+ NoDeclaracaoFuncao(String, TipoDado, Quantificador)

+ setBlocos(List<NoBloco>) : void

+ setParametros(List<NoDeclaracaoParametro>) : void

NoDeclaracao

- constante:  boolean

- inicializacao:  NoExpressao

- nome:  String

- tipoDado:  TipoDado

- trechoCodigoFonteNome:  TrechoCodigoFonte

- trechoCodigoFonteTipoDado:  TrechoCodigoFonte

+ constante() : boolean

+ getInicializacao() : NoExpressao

+ getNome() : String

+ getTipoDado() : TipoDado

+ getTrechoCodigoFonteNome() : TrechoCodigoFonte

+ getTrechoCodigoFonteTipoDado() : TrechoCodigoFonte

+ NoDeclaracao(String, TipoDado, boolean)

+ setInicializacao(NoExpressao) : void

+ setTrechoCodigoFonteNome(TrechoCodigoFonte) : void

+ setTrechoCodigoFonteTipoDado(TrechoCodigoFonte) : void

NoCaso

{leaf}

- blocos:  List<NoBloco>

- expressao:  NoExpressao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getBlocos() : List<NoBloco>

+ getExpressao() : NoExpressao

+ NoCaso(NoExpressao)

+ setBlocos(List<NoBloco>) : void

NoVetor

{leaf}

- trechoCodigoFonte:  TrechoCodigoFonte

- valores:  List<Object>

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getValores() : List<Object>

# montarTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ NoVetor(List<Object>)

+ setTrechoCodigoFonte(TrechoCodigoFonte) : void

NoIncremento

{leaf}

- expressao:  NoExpressao

+ aceitar(VisitanteASA) : Object

+ getExpressao() : NoExpressao

# montarTrechoCodigoFonte() : TrechoCodigoFonte

+ NoIncremento(NoExpressao)

-numeroLinhas

-tamanho

-condicao

-expressao

-incremento

-inicializacao

-expressao

-operandoDireito

-operandoEsquerdo

-expessao

-expressao

-numeroColunas

-condicao

-expressao

-expressao

-expressao

-condicao

-condicao

-inicializacao

-coluna

-linha

-noIndice

-expressao
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D.1.1  NoBloco 

 

Figura 29. Diagrama de classe referente as heranças do NoBloco 

D.1.1.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Associação    
Origem -> Destino 

 

Public   

NoPara 

Private inicializacao  

NoBloco 

Generalização    
Origem -> Destino 

  

Public   

NoRetorne 

Public   

NoBloco 

Generalização    
Origem -> Destino 

  

Public   

NoFacaEnquanto 

Public   

NoBloco 

Generalização    
Origem -> Destino 

 

Public   

NoBloco 

Public   

No 

Generalização    
Origem -> Destino 

 

Public   

NoPara 

Public   

NoBloco 

Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracao 

Public   

NoBloco 

Generalização    
Origem -> Destino 

 

Public   

NoEnquanto 

Public   

NoBloco 

Generalização    Public   Public   
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Conector Origem Destino 

Origem -> Destino 

 

NoExpressao NoBloco 

Generalização    
Origem -> Destino 

 

Public   

NoCaso 

Public   

NoBloco 

Generalização    
Origem -> Destino 

  

Public   

NoSe 

Public   

NoBloco 

Generalização    
Origem -> Destino 

 

Public   

NoEscolha 

Public   

NoBloco 

Generalização    
Origem -> Destino 

 

Public   

NoPare 

Public   

NoBloco 

Generalização    
Origem -> Destino 

 

Public   

NoPercorra 

Public   

NoBloco  
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D.1.2  NoCadeia 

Representa um valor do tipo TipoDado.CADEIA no código fonte. 

D.1.2.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino 

  

Public   

NoCadeia  

Public   

NoExpressao  

 

D.1.2.2  Atributos 

Atributo 

trechoCodigoFonte TrechoCodigoFonte 

Private 

valor String 

Private 

 

D.1.2.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Parâmetros: 

visitante - o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

 

 

getValor() String Returns:  
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Método Notas Parâmetros 

Public a cadeia representada por este nó da árvore 

Since: 

1.0 
 

montarTrechoCodigoF

onte() 
TrechoCodigoFonte 

Protected 

Este método cria e retorna um objeto 

contendo as informações referentes à 

localização desta expressão no código 

fonte. 

Specified by: 

montarTrechoCodigoFonte in Classe 

NoExpressao 

Returns: 

a trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 
 

 

NoCadeia()  
Public 

Since: 

1.0 
 

String [in] valor  

 a cadeia representada por este 

nó da árvore 

 

setTrechoCodigoFonte(

) void 

Public 

Since: 

1.0 
 

TrechoCodigoFonte [in] 
trechoCodigoFonte  
o trecho do código fonte no qual 

a cadeia se encontra 

 

tratarCadeia() String 

Private 

Varre uma cadeia procurando por 

"sequências de escape" e substituindo por 

seus valores equivalentes. 

As sequências de escape representam 

caracteres ou valores especiais que não 

podem ser escritos diretamente no código-

fonte, pois são interpretados de forma 

diferente pelo parser do Portugol.  

 

Retorna 

uma nova versão da cadeia com as 

sequências de escape já substituídas 

 

Since 1.0 
 

String [in] valor  

a cadeia em seu formato original, 

como foi declarada no código 

fonte. 
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D.1.3  NoCaracter 

Representa um valor do tipo TipoDado.CARACTER no código fonte. 

D.1.3.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoCaracter 

  

Public   

NoExpressao 

  

 

D.1.3.2  Atributos 

Atributo 

trechoCodigoFonte TrechoCodigoFonte 

Private 

valor char 

Private 

 

D.1.3.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Parâmetros: 

visitante - o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

 

 

getValor() char Returns:  



96 

 

 

Método Notas Parâmetros 

Public o caracter representado por este nó da 

árvore 

Since: 

1.0 
 

montarTrechoCodigoF

onte() 
TrechoCodigoFonte 

Protected 

Este método cria e retorna um objeto 

contendo as informações referentes à 

localização desta expressão no código 

fonte. 

Specified by: 

montarTrechoCodigoFonte in Classe 

NoExpressao 

Returns: 

a trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 
 

 

NoCaracter()  
Public 

Since: 

1.0 
 

char [in] valor  

o caracter representado por este 

nó da árvore 

 

setTrechoCodigoFonte(

) void 

Public 

Since: 

1.0 
 

TrechoCodigoFonte [in] 
trechoCodigoFonte  
o trecho do código fonte no qual 

o caracter se encontra 
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D.1.4  NoCaso 

Representa um caso do comando escolha. 

Um caso funciona de forma semelhante a um desvio condicional. O comando escolha 

irá avaliar uma expressão e irá compará-la com a expressão representada pelo caso. Se ambas 

forem equivalentes, o caso será escolhido e os blocos de comandos definidos por ele serão 

executados. 

D.1.4.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoCaso 

  

Public   

NoBloco 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoCaso 

  

Private expressao  

NoExpressao 

  

D.1.4.2  Atributos 

Atributo 

blocos List<NoBloco> 

Private 

expressao NoExpressao 

Private 

D.1.4.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 



98 

 

 

Método Notas Parâmetros 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 
 

getBlocos() 
List<NoBloco> 

Public 

Obtém a lista de blocos que serão 

executados se este caso for escolhido pelo 

comando escolha. 

Returns: 

a lista de blocos a serem executados. 

Since: 

1.0 
 

 

getExpressao() 
NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão representada por este 

caso. Esta expressão será avaliada pelo 

comando escolha para determinar se este 

caso deve ser escolhido ou não. 

Returns: 

a expressão a ser avaliada. 

Since: 

1.0 
 

 

NoCaso()  
Public 

Since: 

1.0 
 

NoExpressao [in] expressao  

Parâmetros: 

expressao - a expressão que será 

avaliada pelo comando escolha 

para determinar se este caso deve 

ser escolhido ou não. 

 

setBlocos() void 

Public 

Define a lista de blocos que deverão ser 

executados se este caso for escolhido. 

Since: 

1.0 
 

List<NoBloco> [in] blocos  

a lista de blocos. 
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D.1.5  NoChamadaFuncao 

Representa uma chamada de função no código fonte. 

Exemplificado a seguir (Quadro 28). 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

funcao exemploDeChamadaDeFuncao() 

{ 

     inteiro fat = fatorial(5)  

     // Usto é uma chamada à função  

     //'fatorial' passando 1 parâmetro! 

 

     escreva("Isto é uma chamada à função 'escreva' passando ",  

             3,  

             " parâmetros!") 

      } 

Quadro 28. Exemplo NoChamadaFuncao 

D.1.5.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoChamadaFuncao 

  

Public   

NoReferencia 

  

D.1.5.2  Atributos 

Atributo 

parametros List<NoExpressao> 

Private 

D.1.5.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

getParametros() 
List<NoExpressao> 

Public 

Obtém a lista dos parâmetros que estão 

sendo passados para a função. Os 

prâmetros podem ser qualquer tipo de 

expressão, inclusive outras chamadas de 

função. A lista poderá estar vazia caso a 

função não necessite de parâmetros. 

Returns: 

a lista de parâmetros passados para a 

função 

Since: 

1.0 
 

 

montarTrechoCodigoF

onte() 
TrechoCodigoFonte 

Protected 

Este método cria e retorna um objeto 

contendo as informações referentes à 

localização desta expressão no código 

fonte. 

Specified by: 

montarTrechoCodigoFonte in Classe 

NoExpressao 

Returns: 

a trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 
 

 

NoChamadaFuncao()  
Public 

Since: 

1.0 
 

String [in] escopo  

 

String [in] nome  

 o nome da função que está 

sendo chamada 

 

setParametros() void 

Public 

Define a lista de parâmetros que estão 

sendo passados para a função. 

Since: 

1.0 
 

List<NoExpressao> [in] 
parametros  
lista de parâmetros que estão 

sendo passados para a função. 
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D.1.6  NoDeclaracao 

Classe base para todos os tipos de declaração do Portugol. 

Todas os nós da ASA que representam algum tipo de declaração como por exemplo, 

uma declaração de variável. Todos os tipos de declaração devem estender desta classe. 

 

Figura 30. Diagrama de classe referente as heranças do NoDeclaracao 

D.1.6.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracaoMatriz 

  

Public   

NoDeclaracao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracaoVariav

el 

  

Public   

NoDeclaracao 

  

Generalização    
Origem -> Destino  

Public   

NoDeclaracaoVetor 

Public   

NoDeclaracao 
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Conector Origem Destino 

     
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracao 

  

Public   

NoBloco 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracao 

  

Private inicializacao  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracaoFuncao 

  

Public   

NoDeclaracao 

  

D.1.6.2  Atributos 

Atributo 

constante boolean 

Private 

inicializacao NoExpressao 

Private 

nome String 

Private 

tipoDado TipoDado 

Private 

trechoCodigoFonteNome TrechoCodigoFonte 

Private 

trechoCodigoFonteTipoDado TrechoCodigoFonte 

Private 

D.1.6.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

constante() boolean 

Public 

Verifica se o símbolo que está sendo 

declarado será constante ou não. Se o 

símbolo for constante, seu valor não 

poderá ser alterado após a inicialização. 

Returns: 

true se o símbolo for constante. 

Since: 

1.0 
 

 

getInicializacao() 
NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão utilizada para 

inicializar o símbolo declarado. 

Returns: 

a expressão de inicialização. 

Since: 

1.0 
 

 

getNome() String 

Public 

Obtém o nome do símbolo que está sendo 

declarado. O nome definido na declaração 

do símbolo será o mesmo nome utilizado 

para acessá-lo em outros locais do código 

fonte. 
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Método Notas Parâmetros 

Returns: 

o nome do símbolo sendo declarado. 

Since: 

1.0 
 

getTipoDado() 
TipoDado 

Public 

Obtém o tipo de dado do símbolo que está 

sendo declarado. 

Returns: 

o tipo de dado 

Since: 

1.0 
 

 

getTrechoCodigoFonte

Nome() 
TrechoCodigoFonte 

Public 

Obtém o trecho do código fonte no qual o 

nome do símbolo se encontra. 

Returns: 

o trecho do código fonte 

Since: 

1.0 
 

 

getTrechoCodigoFonte

TipoDado() 
TrechoCodigoFonte 

Public 

Obtém o trecho do código fonte no qual o 

tipo de dado do símbolo se encontra. 

Returns: 

Obtém o trecho do código fonte no qual o 

tipo de dado do símbolo se encontra. 
 

 

NoDeclaracao()  
Public 

 
 

String [in] nome  

o nome do símbolo que está 

sendo declarado. 

TipoDado [in] tipoDado  

o tipo de dado do símbolo que 

está sendo declarado. 

boolean [in] constante  

flag indicando se o símbolo terá 

valor constante ou variável. Se 

fortrue, o valor do símbolo será 

constante e não poderá ser 

alterado após sua inicialização. 

 

setInicializacao() void 

Public 

Define a expressão de inicialização do 

símbolo. 
 

NoExpressao [in] inicializacao  

a expressão de inicialização. 

 

setTrechoCodigoFonte

Nome() void 

Public 

Define o trecho do código fonte no qual o 

nome do símbolo se encontra. 
 

TrechoCodigoFonte [in] 
trechoCodigoFonteNome  
Define o trecho do código fonte 

no qual o nome do símbolo se 

encontra. 

 

setTrechoCodigoFonte

TipoDado() void 

Public 

Define o trecho do código fonte no qual o 

tipo de dado do símbolo se encontra. 
 

TrechoCodigoFonte [in] 
trechoCodigoFonteTipoDado  
Define o trecho do código fonte 

no qual o tipo de dado do 

símbolo se encontra. 
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D.1.7  NoDeclaracaoFuncao 

Representa a declaração de uma função no código fonte. 

No Portugol, uma função é tratada como uma declaração para facilitar a implementação 

do analisador semântico e do interpretador. Isto também permite que uma função seja acessada 

globalmente por todas as outras funções, independente da ordem em que aparecem no código 

fonte, ao contrário do que ocorre na linguagem C, por exemplo.  

Declaração de função é exemplificada a seguir (Quadro 29).  

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

programa  

{ 

    funcao declarandoUmaFuncao(inteiro a, cadeia b) 

    { 

          escreva("Este é um exemplo de declaração de função no 

Portugol!") 

     } 

 

    funcao real declarandoOutraFuncao() 

    { 

          retorne 25.98 

    } 

} 

Quadro 29. Exemplo NoDeclaracaoFuncao 

D.1.7.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracaoFuncao 

  

Public   

NoDeclaracao 

  

D.1.7.2  Atributos 

Atributo 

blocos List<NoBloco> 

Private 

parametros List<NoDeclaracaoParametro> 

Private  

quantificador Quantificador 

Private 

 

D.1.7.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 
 

getBlocos() 
List<NoBloco> 

Public 

Obtém a lista de blocos da função. Estes 

blocos serão executados pelo interpretador 

do Portugol a cada chamada desta função. 

Returns: 

a lista de blocos da função. 

Since: 

1.0 
 

 

getParametros() 
List<NoDeclaracaoPara

metro> 

Public 

Obtém a lista de parâmetros esperados por 

esta função. A lista poderá estar vazia caso 

a função não necessite de parâmetros. 

Returns: 

a lista de parâmetros esperados. 

Since: 

1.0 
 

 

getQuantificador() 
Quantificador 

Public 

Obtém o quantificador do retorno da 

função (se o tipo de dado retornado for 

diferente de TipoDado.VAZIO). Serve 

para indicar se a função irá retornar um 

único valor, um vetor ou uma matriz. 

Returns: 

o quantificador do retorno da função. 

Since: 

1.0 
 

 

NoDeclaracaoFuncao()  
Public 

Since: 

1.0 
 

String [in] nome  

o nome da função. 

TipoDado [in] tipoDado  

 tipo de dado retornado pela 

função 

Quantificador [in] quantificador  

o quantificador do retorno da 

função (se o tipo de dado 
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Método Notas Parâmetros 

retornado for diferente de 

TipoDado.VAZIO). 

 

setBlocos() void 

Public 

Define a lista de blocos da função. 

Since: 

1.0 
 

List<NoBloco> [in] blocos  

a lista de blocos a serem 

executados quando esta função 

for chamada. 

 

setParametros() void 

Public 

Define a lista de parãmetros esperados por 

esta função. 

Since: 

1.0 
 

List<NoDeclaracaoParametro> 

[in] parametros  

Define a lista de parâmetros 

esperados por esta função. 
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D.1.8  NoDeclaracaoMatriz 

Representa uma declaração de matriz no código fonte. 

Uma matriz é uma estrutura de dados que armazena valores em linhas e colunas. No 

Portugol, as matrizes são declaradas colocando o símbolo "[][]" após o nome da variável. É 

possível declarar matrizes de várias formas diferentes. 

Exemplificado a seguir (Quadro 30). 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

funcao exemploDeclaracaoMatriz() 

{ 

      /* 

       * Declara uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. 

       * Esta matriz não possui inicialização, 

       * logo, seus valores estarão zerados. 

       */ 

     inteiro matA[3][3]  

 

      /* 

       * Declara uma matriz com 3 linhas e 3 colunas.  

       * Esta matriz será inicializada 

       * com os valores definidos entre as chaves "{}".  

       * Os valores 1, 2 e 3 estarão na primeira linha.  

       * Os valores 4, 5 e 6 estarão na segunda linha.  

       * Os valores 7, 8 e 9 estarão na terceira linha. 

       */ 

     inteiro matB[3][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}} 

 

      /* 

       * Declara uma matriz sem definir suas dimensões.  

       * Este tipo de declaração obriga  

       * que a matriz seja inicializada. 

       * As dimensões da matriz serão determinadas 

       * pela inicialização. Neste caso, a matriz terá 2 linhas 

e  

       * 5 colunas. Os valores 1, 2, 3, 4 e 5 estarão na 

primeir linha.  

       * Os valores 6, 7, 8, 9 e 10 estarão na segunda linha. 

       */ 

     inteiro matC[][] = {{1, 2, 3, 4, 5}, {6, 7, 8, 9, 10}} 

} 

Quadro 30. Exemplo NoDeclaracaoMatriz 

D.1.8.1  Conexões 

Conector Origem Destino Notas 
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracaoMatriz 

  

Private numeroLinhas  

NoExpressao 

  

 

  

Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracaoMatriz 

  

Public   

NoDeclaracao 
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Conector Origem Destino Notas 
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracaoMatriz 

  

Private 

numeroColunas  

NoExpressao 

  

 

  

D.1.8.2  Atributos 

Atributo 

numeroColunas NoExpressao 

Private 

numeroLinhas NoExpressao 

Private 

D.1.8.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

 

getNumeroColunas() 
NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão que define o número de 

colunas desta matriz. Pode ser qualquer 

expressão do tipo TipoDado.INTEIRO. 

Returns: 

a expressão que define o número de 

colunas desta matriz. 

Since: 

1.0 
 

 

getNumeroLinhas() 
NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão que define o número de 

linhas desta matriz. Pode ser qualquer 

expressão do tipo TipoDado.INTEIRO. 

Returns: 
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Método Notas Parâmetros 

a expressão que define o número de linhas 

desta matriz. 

Since: 

1.0 
 

NoDeclaracaoMatriz()  
Public 

Since: 

1.0 
 

String [in] nome  

o nome desta matriz. 

TipoDado [in] tipoDado  

o tipo de dado desta matriz. 

NoExpressao [in] numeroLinhas  

a expressão que define o número 

de linhas desta matriz. 

NoExpressao [in] numeroColunas  

a expressão que define o número 

de colunas desta matriz. 

boolean [in] constante  

flag indicando se esta matriz terá 

valores constantes ou não. Se o 

valor for true os valores da 

matriz não poderão ser alterados 

após a inicialização. 
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D.1.9  NoDeclaracaoParametro 

Representa os parâmetros esperados em uma função. 

D.1.9.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracaoParame

tro 

  

Public   

No 

  

D.1.9.2  Atributos 

Atributo 

indice int 

Private 

modoAcesso ModoAcesso 

Private 

nome String 

Private 

quantificador Quantificador 

Private 

tipoDado TipoDado 

Private 

trechoCodigoFonteNome TrechoCodigoFonte 

Private 

trechoCodigoFonteTipoDado TrechoCodigoFonte 

Private 

D.1.9.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

getIndice() int 

Public 

Obtém o índice do parâmetro na declaração 

da função iniciando em 0. Isto significa 

que, para uma função que espera 4 

parâmetros, o primeiro terá índice 0, o 

segundo terá índice 1, o terceiro terá índice 

2 e assim por diante. 

Returns: 

o índice do parâmetro. 

Since: 

1.0 
 

 

getModoAcesso() 
ModoAcesso 

Public 

Obtém o modo de acesso deste parâmetro. 

Returns: 

o modo de acesso deste parâmetro. 

Since: 

1.0 
 

 

getNome() String 

Public 

Obtém o nome do símbolo que está sendo 

declarado. O nome definido na declaração 

do símbolo será o mesmo nome utilizado 

para acessá-lo em outros locais do código 

fonte. 

Returns: 

o nome do símbolo sendo declarado. 

Since: 

1.13 
 

 

getQuantificador() 
Quantificador 

Public 

Obtém o quantificador deste parâmetro. 

Returns: 

o quantificador deste parâmetro. 

Since: 

1.0 
 

 

getTipoDado() 
TipoDado 

Public 

Obtém o tipo de dado do símbolo que está 

sendo declarado. 

Returns: 

o tipo de dado 

Since: 

1.13 
 

 

getTrechoCodigoFonte

Nome() 
TrechoCodigoFonte 

Public 

Obtém o trecho do código fonte no qual o 

nome do símbolo se encontra. 

Returns: 

o trecho do código fonte 

Since: 

1.0 
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Método Notas Parâmetros 

getTrechoCodigoFonte

TipoDado() 
TrechoCodigoFonte 

Public 

Obtém o trecho do código fonte no qual o 

tipo de dado do símbolo se encontra. 

Returns: 

Obtém o trecho do código fonte no qual o 

tipo de dado do símbolo se encontra. 
 

 

NoDeclaracaoParamet

ro()  
Public 

Since: 

1.0 
 

String [in] nome  

o nome deste parãmetro. 

TipoDado [in] tipoDado  

 o tipo de dado deste parâmetro. 

Quantificador [in] quantificador  

o quantificador deste parâmetro. 

ModoAcesso [in] modoAcesso  

o modo de acesso deste 

parâmetro. 

 

setIndice() void 

Public 

Define o índice deste parâmetro na 

declaração da função. 

Since: 

1.0 
 

int [in] indice  

o índice do parâmetro. 

 

setTrechoCodigoFonte

Nome() void 

Public 

Define o trecho do código fonte no qual o 

nome do símbolo se encontra. 

Since: 

1.0 
 

TrechoCodigoFonte [in] 
trechoCodigoFonteNome  
 Define o trecho do código fonte 

no qual o nome do símbolo se 

encontra. 

 

setTrechoCodigoFonte

TipoDado() void 

Public 

Define o trecho do código fonte no qual o 

tipo de dado do símbolo se encontra. 

Since: 

1.0 
 

TrechoCodigoFonte [in] 
trechoCodigoFonteTipoDado  
Define o trecho do código fonte 

no qual o tipo de dado do 

símbolo se encontra. 
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D.1.10  NoDeclaracaoVariavel 

Representa uma declaração de variável no código fonte.  

Exemplificado a seguir (Quadro 31). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

funcao exemploDeclaracaoVariavel() 

      { 

           inteiro a              // Isso é uma declaração de 

variável 

           inteiro b = 20         // Isso é uma declaração de 

variável  

                                  // com inicialização 

           inteiro c, d = 10, e   // Isso é a declaração de 

várias variáveis 

                                  // em uma única linha 

      } 

Quadro 31. Exemplo NoDeclaracaoVariavel 

D.1.10.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracaoVariav

el 

  

Public   

NoDeclaracao 

  

D.1.10.2  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 
 

NoDeclaracaoVariavel(

)  
Public 

Since: 

1.0 
 

String [in] nome  

define o nome detsa variável. 

TipoDado [in] tipoDado  

define o tipo de dado desta 

variável. 

boolean [in] constante  

 define se o valor desta variável 

será constante ou não. Se true, o 

valor não poderá ser alterado 

após a inicialização. 
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D.1.11  NoDeclaracaoVetor 

Representa a declaração de um vetor no código fonte. 

Um vetor é uma estrutura de dados que armazena vários valores, de forma semelhante 

a uma lista. No Portugol, os vetores sao declarados colocando o símbolo "[]" após o nome da 

variável. É possível declarar vetores de várias formas diferentes. 

Exemplificado a seguir (Quadro 32). 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

funcao exemploDeclaracaoVetor() 

{ 

      /*  

       * Declara um vetor com capacidade para 5 elementos.  

       * Este vetor não possui 

       * inicilização, logo, seus valores estarão zerados. 

       */  

      inteiro vetA[5] 

 

      /* 

       * Declara um vetor com capacidade para 5 elementos.  

       * Este vetor será inicializado 

       * com os valores entre chaves "{}".  

       */ 

      inteiro vetB[5] = {1, 2, 3, 4, 5} 

 

      /* 

       * Declara um vetor sem definir seu tamanho.  

       * Este tipo de declaração obriga 

       * que o vetor seja inicializado.  

       * O tamaho do vetor será determinado pela 

       * inicilização. Neste caso o vetor  

       * terá capacidade para 8 elementos. 

       */ 

      inteiro vetC[] = {8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1} 

           

} 

Quadro 32. Exemplo NoDeclaracaoVetor 

D.1.11.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracaoVetor 

  

Public   

NoDeclaracao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracaoVetor 

  

Private tamanho  

NoExpressao 

  

 

D.1.11.2  Atributos 
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Atributo 

tamanho NoExpressao 

Private 

D.1.11.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

getTamanho() 
NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão que define o tamanho, 

deste vetor, isto é, o número de elementos 

que ele terá. 

Returns: 

a expressão que define o tamanho deste 

vetor. 

Since: 

1.0 
 

 

NoDeclaracaoVetor()  
Public 

Since: 

1.0 
 

String [in] nome  

o nome deste vetor. 

TipoDado [in] tipoDado  

o tipo de dado deste vetor. 

NoExpressao [in] tamanho  

a expressão que define o número 

de elementos deste vetor. 

boolean [in] constante  

define se os valores detse vetor 

serão constantes. Se true os 

valores não poderão ser alterados 

após a inicialização do vetor. 
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D.1.12  NoDecremento 

Representa uma operação de decremento no código fonte. 

As operações de decremento são representadas no código fonte pelo operador "--". As 

operações de decremento só podem ser aplicadas a variáveis numéricas e decrementam o valor 

da variável um uma unidade. 

A operação de decremento equivale a subtrair o número 1 de uma variável e atribuir o 

resultado da subtração à própria variável. 

Exemplificado a seguir (Quadro 33). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

funcao umaFuncaoQualquer() 

{ 

    inteiro var     // As operação a seguir são equivalentes: 

 

    var--           // Operação de decremento 

    var = var - 1   // Operação de subtração seguida de 

atribuição 

} 

Quadro 33. Exemplo NoDecremento 

D.1.12.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Associação    
Origem -> Destino  

Public   

NoDecremento 

Private expressao  

NoExpressao 

Generalização    
Origem -> Destino  

Public   

NoDecremento 

Public   

NoExpressao 

D.1.12.2  Atributos 

Atributo 

expressao NoExpressao 

Private 

D.1.12.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Returns: 

Um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 

 

getExpressao() 

NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão que está sendo 

decrementada. A expressão retornada será 

uma referência de variável, vetor ou 

matriz. 

Returns: 

a expressão que esta sendo decrementada. 

Since: 

1.0 

 

 

montarTrechoCodigoF

onte() 

TrechoCodigoFonte 

Protected 

Este método cria e retorna um objeto 

contendo as informações referentes à 

localização desta expressão no código 

fonte. 

Specified by: 

montarTrechoCodigoFonte in Classe 

NoExpressao 

Returns: 

a trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 

 

 

NoDecremento()  

Public 

Since: 

1.0 

 

NoExpressao [in] expressao  

a expressão que será 

decrementada. Deverá ser uma 

referência de variável, vetor ou 

matriz. 
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D.1.13  NoEnquanto 

Representa o comando enquanto no código fonte. 

O comando enquanto é um laço de repetição com teste condicional no início. Este 

comando possui um expressão lógica que será avaliada a cada iteração do laço para determinar 

se deve continuar executando ou não.  

Exemplificado a seguir (Quadro 34). 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

funcao exemploLacoEnquanto() 

{ 

     inteiro valor = 10 

 

     enquanto (valor >= 1) 

     { 

           escreva("Este exemplo se auto destruirá em ", valor) 

           valor = valor - 1 

     } 

 

     escreva("BBBBBBOOOOOOOOOOOOMMMMMMMM!") 

} 

Quadro 34. Exemplo NoEnquanto 

D.1.13.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoEnquanto 

  

Private condicao  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoEnquanto 

  

Public   

NoBloco 

  

D.1.13.2  Atributos 

Atributo 

blocos List<NoBloco> 

Private 

condicao NoExpressao 

Private 

 

D.1.13.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

getBlocos() 
List<NoBloco> 

Public 

Obtém a lista dos blocos que serão 

executados a cada iteração do laço caso a 

condição seja verdadeira. 

Returns: 

a lista dos blocos a serem executados. 

Since: 

1.0 
 

 

getCondicao() 
NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão lógica que será avaliada 

a cada iteração do laço. Enquanto esta 

expressão for verdadeira, o laço continuará 

executando. 

Returns: 

a expressão lógica que será avaliada. 

Since: 

1.0 
 

 

NoEnquanto()  
Public 

Since: 

1.0 
 

NoExpressao [in] condicao  

 a expressão que será avaliada 

para determinar se o laço deve 

continuar executando ou não. 

 

setBlocos() void 

Public 

Define a lista de blocos a serem executados 

a cada iteraÃ§Ã£o do laÃ§o.  

@since 1.0 
 

List<NoBloco> [in] blocos  

a lista dds blocos a serem 

executados. 
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D.1.14  NoEscolha 

Representa o comando escolha no código fonte. 

O comando escolha é composto por uma expressão e um conjunto de casos, os quais 

funcionam de forma similar a um desvio condicional. 

No momento da execução, o comando escolha avalia sua expressão e compara com cada 

caso. O caso que possuir valor igual ao da expressão avaliada será escolhido e terá seus 

comandos executados. 

O comando escolha possui ainda um caso especial que é executado quando nenhum 

outro caso é escolhido. No entanto, não é obrigatório definir este caso. 

Outra característica importante sobre o comando escolha é que cada caso deve definir 

explicitamente o seu ponto de parada utilizando o comando pare. Se isto não for feito, o 

comando escolha continuará executando cada caso após o escolhido, até encontrar um ponto de 

parada.  

Exemplificado a seguir (Quadro 35). 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

funcao exemploEscolha(inteiro diaDaSemana) 

{ 

     escolha (numeroDeIngresos) 

     { 

         caso 2 : escreva("Terça") pare 

              

         caso 3 : escreva ("Quarta") pare 

 

         caso 4 : escreva ("Quinta") pare 

            

         caso 5 : escreva("Sexta") pare 

 

         caso 1 : escreva("Domingo") pare 

 

         caso 6 : escreva("É final de semana") pare 

 

         caso contrario :  

               escreva("Dia da semana inválido!") 

         pare 

     } 

} 

Quadro 35. Exemplo NoEscolha 

D.1.14.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoEscolha 

  

Private expressao  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

Public   Public   
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Conector Origem Destino 

 NoEscolha 

  

NoBloco 

  

D.1.14.2  Atributos 

Atributo 

casos List<NoCaso> 

Private 

expressao NoExpressao 

Private 

D.1.14.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

getCasos() 
List<NoCaso> 

Public 

Obtém a lista de casos deste comando. 

Returns: 

a lista de casos deste comando. 

Since: 

1.0 
 

 

getExpressao() 
NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão que será avaliada. Esta 

expressão terá seu valor comparado com o 

valor de cada caso, para determinar qual 

caso deve ser escolhido. 

Returns: 

a expressão que será avaliada. 

Since: 

1.0 

 



123 

 

 

Método Notas Parâmetros 
 

NoEscolha()  
Public 

Parâmetros: 

expressao - a expressão que será avaliada e 

comparada com os casos. 

Since: 

1.0 
 

NoExpressao [in] expressao  

a expressÃ£o que serÃ¡ avaliada 

e comparada com os casos. 

 

setCasos() void 

Public 

Define a lista de casos deste comando. 

Since: 

1.0 
 

List<NoCaso> [in] casos  

a lista de casos deste comando. 
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D.1.15  NoExpressao 

Representa uma expressão no código fonte. 

No Portugol, uma expressão é qualquer valor ou comando que possa ser avaliado e 

retorne um valor. Uma operação de soma, por exemplo, é uma expressão, pois ao ser avaliada, 

retorna o resultado da soma. Uma referência de variável, também é uma expressão, pois ao ser 

avaliada retorna o valor contido na variável. Os tipos primitivos, como 1, "texto", 23.12, 

também são expressões, pois ao serem avaliados, retornam o seu próprio valor. 

Uma expressão, pode ser composta por sub-expressões, como é o caso das operações 

aritméticas. As operações aritméticas possuem um operando esquerdo e um operando direito, 

que por sua vez podem ser outras operações aritméticas. 

Esta classe serve como base para todos os tipos de expressão do Portugol. 

 

Figura 31. Diagrama de classe referente as heranças do NoExpressao 

D.1.15.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDecremento 

  

Private expressao  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoCadeia 

  

Public   

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoCaracter 

  

Public   

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracaoMatriz 

  

Private numeroLinhas  

NoExpressao 
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Conector Origem Destino 
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoRetorne 

  

Private expressao  

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoFacaEnquanto 

  

Private condicao  

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoIncremento 

  

Private expressao  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoIncremento 

  

Public   

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoInteiro 

  

Public   

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoMatriz 

  

Public   

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracaoVetor 

  

Private tamanho  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoLogico 

  

Public   

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacao 

  

Private operandoDireito  

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacao 

  

Private operandoEsquerdo  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacao 

  

Public   

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoMenosUnario 

  

Private expressao  

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoPara 

  

Private incremento  

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracaoMatriz 

  

Private numeroColunas  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDecremento 

  

Public   

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoEnquanto 

  

Private condicao  

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoEscolha 

  

Private expressao  

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoDeclaracao 

Private inicializacao  

NoExpressao 
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Conector Origem Destino 

    
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoExpressao 

  

Public   

NoBloco 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoMenosUnario 

  

Public   

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoNao 

  

Private expressao  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoNao 

  

Public   

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoPara 

  

Private condicao  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoReal 

  

Public   

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoSe 

  

Private condicao  

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoPercorra 

  

Private expessao  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoVetor 

  

Public   

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoReferencia 

  

Public   

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoReferenciaMatriz 

  

Private coluna  

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoReferenciaMatriz 

  

Private linha  

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoReferenciaVetor 

  

Private noIndice  

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoCaso 

  

Private expressao  

NoExpressao 

  

D.1.15.2  Atributos 

Atributo Constraints and tags  

entreParentesis boolean 

Private 

Default: false 

   

 

trechoCodigoFonte TrechoCodigoFonte 

Private 

Default: null 
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D.1.15.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

estaEntreParentesis() 
boolean 

Public 

Verifica se esta expressão está entre 

parentesis no código fonte. 

Returns: 

um flag indicando se esta expressão está 

entre parentesis. 

Since: 

1.0 
 

 

Const 

getTrechoCodigoFonte

() TrechoCodigoFonte 

Public 

Obtém o trecho do código fonte no qual 

esta expressão se encontra. 

Returns: 

o trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 

Since: 

1.0 
 

 

montarTrechoCodigoF

onte() 
TrechoCodigoFonte 

Protected 

Este método cria e retorna um objeto 

contendo as informações referentes à 

localização desta expressão no código 

fonte. 

Returns: 

a trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 

Since: 

1.0 
 

 

NoExpressao()  
Public 

 
 

 

setEntreParentesis() 
void 

Public 

Define se esta expressão está entre 

parentesis no código fonte. 

Since: 

1.0 
 

boolean [in] entreParentesis  

 flag indicando se esta expressão 

está entre parentesis. 

 

  



128 

 

 

D.1.16  NoFacaEnquanto 

Representa o comando faca-enquanto no código fonte. 

O comando faca-enquanto é um laço de repetição com teste lógico no final. Seus 

comandos são executados no início de cada iteração e somente após a execução dos comandos 

uma expressão lógica é avaliada para determinar se o laço deve continuar ou não.  

Exemplificado a seguir (Quadro 36). 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

programa 

{ 

    inteiro gramasDeLeiteCondensado = 350 

    logico temLeiteCondensado = verdadeiro 

    inteiro numeroDeBrigadeiros = 0 

 

    funcao exemploFacaEnquanto() 

    { 

         faca 

         { 

            brigadeiro(); 

         } 

         enquanto(temLeiteCondensado) 

    } 

 

    funcao brigadeiro() 

    { 

         numeroDeBrigadeiros = numeroDeBrigadeiros + 1 

         gramasDeLeiteCondensado = gramasDeLeiteCondensado - 10 

 

         se (gramasDeLeiteCondensado == 0) 

         { 

              temLeiteCondensado = falso 

         } 

    } 

} 

Quadro 36. Exemplo NoFacaEnquanto 

D.1.16.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoFacaEnquanto 

  

Private condicao  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoFacaEnquanto 

  

Public   

NoBloco 
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D.1.16.2  Atributos 

Atributo 

blocos List<NoBloco> 

Private 

condicao NoExpressao 

Private 

D.1.16.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

 

getBlocos() 
List<NoBloco> 

Public 

Obtém a lista dos blocos que serão 

executados a cada iteração. Os blocos 

serão executados pelo menos uma vez, na 

primeira iteração do laço. 

Returns: 

a lista dos blocos a serem executtados. 

Since: 

1.0 
 

 

getCondicao() 
NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão lógica que será avaliada 

ao final de cada iteração para determinar se 

o laço deve continuar executando ou não. 

Returns: 

a expressão que será avaliada ao final de 

cada iteração. 

Since: 

1.0 
 

 

NoFacaEnquanto()  Since: NoExpressao [in] condicao  
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Método Notas Parâmetros 

Public 1.0 
 

 a expressão lógica que será 

avaliada ao final de cada 

iteração. 

 

setBlocos() void 

Public 

Define a lista dos blocos que serão 

executados. 

Since: 

1.0 
 

List<NoBloco> [in] blocos  

a lista dos blocos a serem 

executados. 
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D.1.17  NoInclusaoBiblioteca 

D.1.17.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoInclusaoBiblioteca 

  

Public   

No 

  

D.1.17.2  Atributos 

Atributo 

alias String 

Private 

nome String 

Private 

trechoCodigoFonte TrechoCodigoFonte 

Private 

trechoCodigoFonteAlias TrechoCodigoFonte 

Private 

trechoCodigoFonteNome TrechoCodigoFonte 

Private 

D.1.17.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

 

getAlias() String 

Public 
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Método Notas Parâmetros 

getNome() String 

Public 

 
 

 

getTrechoCodigoFonte

() TrechoCodigoFonte 

Public 

 
 

 

getTrechoCodigoFonte

Alias() 
TrechoCodigoFonte 

Public 

 
 

 

getTrechoCodigoFonte

Nome() 
TrechoCodigoFonte 

Public 

 
 

 

setAlias() void 

Public 

 
 

String [in] alias  

 

 

setNome() void 

Public 

 
 

String [in] nome  

 

 

setTrechoCodigoFonte(

) void 

Public 

 
 

TrechoCodigoFonte [in] 
trechoCodigoFonte  
 

 

setTrechoCodigoFonte

Alias() void 

Public 

 
 

TrechoCodigoFonte [in] 
trechoCodigoFonteAlias  
 

 

setTrechoCodigoFonte

Nome() void 

Public 

 
 

TrechoCodigoFonte [in] 
trechoCodigoFonteNome  
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D.1.18  NoIncremento 

Representa uma operação de incremento no código fonte. 

As operações de incremento são representadas no código fonte pelo operador "++". As 

operações de incremento só podem ser aplicadas a variáveis numéricas e incrementam o valor 

da variável um uma unidade. 

A operação de incremento equivale a somar o número 1 a uma variável e atribuir o 

resultado da soma à própria variável.  

Exemplificado a seguir (Quadro 37).       

1 

2 

3 

4 

5 

6 

funcao umaFuncaoQualquer() 

{ 

    inteiro var     // As operação a seguir são equivalentes: 

    var++           // Operação de incremento 

    var = var + 1   // Operação de soma seguida de atribuição 

} 

Quadro 37. Exemplo NoIncremento 

D.1.18.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoIncremento 

  

Private expressao  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoIncremento 

  

Public   

NoExpressao 

  

D.1.18.2  Atributos 

Atributo 

expressao NoExpressao 

Private 

D.1.18.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

VisitanteASA [in] visitante  

 o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

getExpressao() 
NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão que está sendo 

incrementada. A expressão retornada será 

uma referência de variável, vetor ou 

matriz. 

Returns: 

a expressão que está sendo incrementada. 

Since: 

1.0 
 

 

montarTrechoCodigoF

onte() 
TrechoCodigoFonte 

Protected 

Este método cria e retorna um objeto 

contendo as informações referentes à 

localização desta expressão no código 

fonte. 

Specified by: 

montarTrechoCodigoFonte in Classe 

NoExpressao 

Returns: 

a trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 
 

 

NoIncremento()  
Public 

Since: 

1.0 
 

NoExpressao [in] expressao  

a expressão que será 

incrementada. Deverá ser uma 

referência de variável, vetor ou 

matriz. 
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D.1.19  NoInteiro 

Representa um valor do tipo TipoDado.INTEIRO no código fonte. 

D.1.19.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoInteiro 

  

Public   

NoExpressao 

  

D.1.19.2  Atributos 

Atributo 

trechoCodigoFonte TrechoCodigoFonte 

Private  

valor int 

Private 

D.1.19.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

 o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

getValor() int 

Public 

Returns: 

o número inteiro representado por este nó 

da árvore 

Since: 

1.0 
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Método Notas Parâmetros 

montarTrechoCodigoF

onte() 
TrechoCodigoFonte 

Protected 

Este método cria e retorna um objeto 

contendo as informações referentes à 

localização desta expressão no código 

fonte. 

Specified by: 

montarTrechoCodigoFonte in Classe 

NoExpressao 

Returns: 

a trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 
 

 

NoInteiro()  
Public 

Since: 

1.0 
 

int [in] valor  

o número inteiro representado 

por este nó da árvore 

 

setTrechoCodigoFonte(

) void 

Public 

Since: 

1.0 
 

TrechoCodigoFonte [in] 
trechoCodigoFonte  
 o trecho do código fonte no qual 

o númeor inteiro se encontra. 
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D.1.20  NoLogico 

Representa um valor do tipo TipoDado.LOGICO no código fonte. 

D.1.20.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoLogico 

  

Public   

NoExpressao 

  

D.1.20.2  Atributos 

Atributo 

trechoCodigoFonte TrechoCodigoFonte 

Private 

valor boolean 

Private 

D.1.20.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

getValor() boolean 

Public 

Returns: 

o valor lógico representado por este nó da 

árvore 

Since: 

1.0 
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Método Notas Parâmetros 

montarTrechoCodigoF

onte() 
TrechoCodigoFonte 

Protected 

Este método cria e retorna um objeto 

contendo as informações referentes à 

localização desta expressão no código 

fonte. 

Specified by: 

montarTrechoCodigoFonte in Classe 

NoExpressao 

Returns: 

a trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 
 

 

NoLogico()  
Public 

Since: 

1.0 
 

boolean [in] valor  

o valor lógico representado por 

este nó da árvore 

 

setTrechoCodigoFonte(

) void 

Public 

Since: 

1.0 
 

TrechoCodigoFonte [in] 
trechoCodigoFonte  
o trecho do código fonte no qual 

o valor lógico se encontra 
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D.1.21  NoMatriz 

Representa uma matriz no código fonte. 

Este nó da ASA representa uma matriz literal no código fonte. Uma matriz literal é 

declarada da forma demonstrada no Quadro 38. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

funcao exemploMatrizLiteral() 

{ 

   inteiro matriz[][] =  

   { 

     { 1, 2, 3 }, 

     { 4, 5, 6 }, 

     { 7, 8, 9 } 

   } 

} 

Quadro 38. Exemplo NoMatriz 

D.1.21.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoMatriz 

  

Public   

NoExpressao 

  

D.1.21.2  Atributos 

Atributo 

trechoCodigoFonte TrechoCodigoFonte 

Private 

valores List<List<Object>> 

Private 

D.1.21.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

getValores() 
List<List<Object>> 

Public 

Obtém os valores armazenados nesta 

matriz. O valor retornado é uma lista 

contendo outras listas. Cada lista 

representa uma linha da matriz e cada valor 

da lista corresponde a uma coluna. 

Returns: 

os valores armazenados na matriz. 

Since: 

1.0 
 

 

montarTrechoCodigoF

onte() 
TrechoCodigoFonte 

Protected 

Este método cria e retorna um objeto 

contendo as informações referentes à 

localização desta expressão no código 

fonte. 

Specified by: 

montarTrechoCodigoFonte in Classe 

NoExpressao 

Returns: 

a trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 
 

 

NoMatriz()  
Public 

Since: 

1.0 
 

List<List<Object>> [in] valores  

uma lista de listas contendo os 

valores da matriz. 

 

setTrechoCodigoFonte(

) void 

Public 

Define o trecho do código fonte no qual 

este vetor se encontra. 

Since: 

1.0 
 

TrechoCodigoFonte [in] 
trechoCodigoFonte  
o trecho do código fonte no qual 

este vetor se encontra. 
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D.1.22  NoMenosUnario 

Representa a operação de menos unário no código fonte. 

A operação de menos unário é utilizada em expressões numéricas para inverter o sinal 

da expressão. No código fonte ela é representada por um sinal de menos "-" à esquerda da 

expressão.  

Exemplificado a seguir (Quadro 39). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

funcao exemploMenosUnario() 

{ 

    inteiro a = -1     // a vale -1 

    inteiro b = -a     // b vale 1 

    inteiro c = -b     // c vale -1 

    inteiro d = -(-1)  // d vale 1 

} 

Quadro 39. Exemplo NoMenosUnario 

D.1.22.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoMenosUnario 

  

Private expressao  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoMenosUnario 

  

Public   

NoExpressao 

  

D.1.22.2  Atributos 

Atributo 

expressao NoExpressao 

Private  

trechoCodigoFonteMenos TrechoCodigoFonte 

Private  

D.1.22.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 



142 

 

 

Método Notas Parâmetros 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

getExpressao() 
NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão numérica que está 

sendo invertida por esta operação de menos 

unário. 

Returns: 

a expressão que está sendo invertida. 

Since: 

1.0 
 

 

getTrechoCodigoFonte

Menos() 
TrechoCodigoFonte 

Public 

Obtém o trecho do código fonte no qual o 

sinal de menos se encontra. 

Returns: 

o trecho do código fonte no qual o sinal de 

menos se encontra. 

Since: 

1.0 
 

 

montarTrechoCodigoF

onte() 
TrechoCodigoFonte 

Protected 

Este método cria e retorna um objeto 

contendo as informações referentes à 

localização desta expressão no código 

fonte. 

Specified by: 

montarTrechoCodigoFonte in Classe 

NoExpressao 

Returns: 

a trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 
 

 

NoMenosUnario()  
Public 

Since: 

1.0 
 

NoExpressao [in] expressao  

a expressão que está sendo 

invertida. 

 

setTrechoCodigoFonte

Menos() void 

Public 

Define o trecho do código fonte no qual o 

sinal de menos se encontra. 

Since: 

1.0 
 

TrechoCodigoFonte [in] 
trechoCodigoFonteMenos  
Define o trecho do código fonte 

no qual o sinal de menos se 

encontra. 
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D.1.23  NoNao 

Representa uma operação de negação lógica no código fonte. 

A negação lógica está sempre associada com uma expressão do tipo 

TipoDado.LOGICO.E serve para inverter o valor desta expressão. Uma expressão verdadeira, 

ao ser negada se torna falsa e uma expressão falsa, ao ser negada se torna verdadeira.  

Exemplificado a seguir (Quadro 40). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

funcao exemploNegacaoLogica() 

{ 

    logico taChovendo = verdadeiro // taChovendo = verdadeiro 

    logico temSol = nao(taChovendo) // temSol = falso 

 

    taChovendo = falso // taChovendo = falso 

    temSol = nao(taChovendo) // temSol = verdadeiro 

} 

Quadro 40. Exemplo NoNao 

D.1.23.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoNao 

  

Private expressao  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoNao 

  

Public   

NoExpressao 

  

D.1.23.2  Atributos 

Atributo 

expressao NoExpressao 

Private 

D.1.23.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

getExpressao() 
NoExpressao 

Public 

Returns: 

a expressão que está sendo negada 

Since: 

1.0 
 

 

montarTrechoCodigoF

onte() 
TrechoCodigoFonte 

Protected 

Este método cria e retorna um objeto 

contendo as informações referentes à 

localização desta expressão no código 

fonte. 

Specified by: 

montarTrechoCodigoFonte in Classe 

NoExpressao 

Returns: 

a trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 
 

 

NoNao()  
Public 

Since: 

1.0 
 

NoExpressao [in] expressao  

a expressão que está sendo 

negada. Nenhuma verificação é 

feita no momento da criação 

deste nó para garantir que a 

expressão passada seja do tipo 

TipoDado.LOGICO. Esta 

verificação é feita pelo 

analisador semântico do 

Portugol. 
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D.1.24  NoOperacao 

Representa uma operação no código fonte. 

No Portugol existem dois tipos de operações: operações lógicas e operações aritméticas. 

Ambos os tipos de operação possuem um operando esquerdo, um operando direito, um operador 

e retornam um valor a sere avaliado. 

Esta Classe implementa todas as operações lógicas e aritméticas do Portugol com 

exceção das seguintes operações: incremento, decremento, menos unário e negação lógica. 

 

Figura 32. Diagrama de classe referente as heranças do NoOperacao 

D.1.24.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoSubtracao 

  

Public   

NoOperacao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoDivisao 

  

Public   

NoOperacao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacao 

  

Private operandoDireito  

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacao 

  

Private operandoEsquerdo  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoAtribuicao 

  

Public   

NoOperacao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoLogicaMenorIgual 

  

Public   

NoOperacao 
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Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoLogicaOU 

  

Public   

NoOperacao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoModulo 

  

Public   

NoOperacao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoMultiplicacao 

  

Public   

NoOperacao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoSoma 

  

Public   

NoOperacao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacao 

  

Public   

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoLogicaMenor 

  

Public   

NoOperacao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoLogicaDiferenca  

Public   

NoOperacao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoLogicaE 

  

Public   

NoOperacao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoLogicaIgualdade 

  

Public   

NoOperacao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoLogicaMaiorIgual 

  

Public   

NoOperacao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoLogicaMaior 

  

Public   

NoOperacao 

  

D.1.24.2  Atributos 

Atributo 

operandoDireito NoExpressao 

Private 

operandoEsquerdo NoExpressao 

Private 

trechoCodigoFonteOperador TrechoCodigoFonte 

Private 

D.1.24.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

getOperandoDireito() 
NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão à direita do operador. 

Returns: 

a expressão à direita do operador. 

Since: 

1.0 
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Método Notas Parâmetros 

getOperandoEsquerdo(

) NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão à esquerda do operador. 

Returns: 

a expressão à esquerda do operador. 

Since: 

1.0 
 

 

getTrechoCodigoFonte

Operador() 
TrechoCodigoFonte 

Public 

Obtém o trecho do código fonte onde o 

operador se encontra. 

Returns: 

o trecho do código fonte onde o operador 

se encontra. 

Since: 

1.0 
 

 

montarTrechoCodigoF

onte() 
TrechoCodigoFonte 

Protected 

Este método cria e retorna um objeto 

contendo as informações referentes à 

localização desta expressão no código 

fonte. 

Specified by: 

montarTrechoCodigoFonte in Classe 

NoExpressao 

Returns: 

a trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 
 

 

NoOperacao()  
Public 

Since: 

1.0 
 

NoExpressao [in] 
operandoEsquerdo  
a expressão à esquerda do 

operador. 

NoExpressao [in] operandoDireito  

a expressão à direita do 

operador. 

 

setTrechoCodigoFonte

Operador() void 

Public 

Define o trecho do código fonte onde o 

operador se encontra. 

Since: 

1.0 
 

TrechoCodigoFonte [in] 
trechoCodigoFonteOperador  
 Define o trecho do código fonte 

onde o operador se encontra. 
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D.1.25  NoOperacaoAtribuicao 

Esta enumeração representa a operação de atribuição no código fonte. 

A operação de atribuição serve para armazenar um valor em uma variável, vetor ou 

matriz. No Portugol, a operação de atribuição é representada no código fonte pelo operador "=". 

A operação de atribuição é uma operação aritmética na qual o operando esquerdo é 

obrigatoriamente uma referência a uma variável, um vetor ou uma matriz. O operando direito, 

por sua vez, pode ser qualquer tipo de expressão. Ao ser avaliada, o resultado da expressão à 

direita é armazenado na variável, vetor ou matriz à esquerda e retornado como resultado da 

operação. Isto significa que, a operação de atribuição pode ser utilizada como operando de 

outras operações. Consulte o documento Compatibilidade de tipos do Portugol para verificar os 

tipos de dados que podem ser utilizados com esta operação e o resultado para cada tipo de dado. 

D.1.25.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoAtribuicao 

  

Public   

NoOperacao 

  

D.1.25.2  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Description copied from Classe: No 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 

VisitanteASA [in] visitante  

 o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 
 

NoOperacaoAtribuicao

()  
Public 

 
 

NoExpressao [in] 
operandoEsquerdo  
 

NoExpressao [in] operandoDireito  
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D.1.26  NoOperacaoDivisao 

Representa uma operação de soma no código fonte. Esta enumeração representa a 

operação de divisão no código fonte e é representada pelo operador "/". 

Consulte o documento Compatibilidade de tipos do Portugol para verificar os tipos de 

dados que podem ser utilizados com esta operação e o resultado para cada tipo de dado. 

D.1.26.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoDivisao 

  

Public   

NoOperacao 

  

D.1.26.2  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Description copied from Classe: No 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

NoOperacaoDivisao()  
Public 

 
 

NoExpressao [in] 
operandoEsquerdo  
 

NoExpressao [in] operandoDireito  
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D.1.27  NoOperacaoLogicaDiferenca 

Representa uma operação de soma no código fonte. 

A operação de diferença serve para determinar se duas expressões são diferentes. No 

Portugol, a operação de diferença é representada no código fonte pelo operador "!=". Consulte 

o documento Compatibilidade de tipos do Portugol para verificar os tipos de dados que podem 

ser utilizados com esta operação e o resultado para cada tipo de dado. 

D.1.27.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoLogicaDi

ferenca 

  

Public   

NoOperacao 

  

D.1.27.2  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Description copied from Classe: No 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

NoOperacaoLogicaDife

renca()  
Public 

 
 

NoExpressao [in] 
operandoEsquerdo  
 

NoExpressao [in] operandoDireito  
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D.1.28  NoOperacaoLogicaE 

Esta Classe representa a operação lógica e no código fonte. 

A operação e é uma operação lógica especial que equivale à operação booleana AND. 

No Portugol, a operação e é representada no código fonte pelo operador "e". O operando 

esquerdo e o operando direito desta operação só podem ser expressões lógicas. Ao ser avaliada, 

esta operação retorna um valor lógico que obedece à tabela verdade demonstrada a seguir 

(Tabela 13). 

 

Operando Esquerdo     Operando Direito     Resultado 

falso                 falso             falso 

verdadeiro             falso             falso 

falso                 verdadeiro         falso 

verdadeiro             verdadeiro         verdadeiro 

Tabela 13. Operação Lógica E 

A operação e pode ser utilizada para realizar o controle de laços de repetição e desvios 

condicionais. 

D.1.28.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoLogicaE 

  

Public   

NoOperacao 

  

D.1.28.2  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Description copied from Classe: No 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

NoOperacaoLogicaE()  
Public 

 
 

NoExpressao [in] 
operandoEsquerdo  
 

NoExpressao [in] operandoDireito  
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D.1.29  NoOperacaoLogicaIgualdade 

Representa uma operação de igualdade no código fonte. 

A operação de igualdade serve para determinar se duas expressões são equivalentes 

(iguais). No Portugol, a operação de igualdade é representada no código fonte pelo operador 

"==". 

A operação de igualdade é uma operação lógica, e portanto, ao ser avaliada retorna um 

valor lógico: verdadeiro se as expressões forem iguais e falso se as expressões forem diferentes. 

Pode ser utilizada para realizar o controle de laços de repetição e desvios condicionais. 

Consulte o documento Compatibilidade de tipos do Portugol para verificar os tipos de 

dados que podem ser utilizados com esta operação e o resultado para cada tipo de dado. 

D.1.29.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoLogicaIg

ualdade 

  

Public   

NoOperacao 

  

D.1.29.2  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Description copied from Classe: No 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 

NoOperacaoLogicaIgu

aldade()  
Public 

 
 

NoExpressao [in] 
operandoEsquerdo  
 

NoExpressao [in] operandoDireito  
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D.1.30  NoOperacaoLogicaMaior 

Esta enumeração representa a operação maior no código fonte. 

A operação maior serve para verificar se uma expressão é maior que outra. No Portugol, 

a operação maior é representada no código fonte pelo operador ">". A operação maior é uma 

operação lógica, e portanto, ao ser avaliada retorna um valor lógico: verdadeiro se a expressão 

à esquerda do operador for maior que à expressão à direita do operador, caso contrário retorna 

falso. Pode ser utilizada para realizar o controle de laços de repetição e desvios condicionais. 

Consulte o documento Compatibilidade de tipos do Portugol para verificar os tipos de 

dados que podem ser utilizados com esta operação e o resultado para cada tipo de dado. 

D.1.30.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoLogicaM

aior 

  

Public   

NoOperacao 

  

D.1.30.2  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Description copied from Classe: No 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

NoOperacaoLogicaMai

or()  

 
 

NoExpressao [in] 
operandoEsquerdo  
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Método Notas Parâmetros 

Public  

NoExpressao [in] operandoDireito  
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D.1.31  NoOperacaoLogicaMaiorIgual 

Esta enumeração representa a operação maior-igual no código fonte. 

A operação maior-igual serve para verificar se uma expressão é maior ou igual a outra. 

No Portugol, a operação maior-igual é representada no código fonte pelo operador ">=". A 

operação maior-igual é uma operação lógica, e portanto, ao ser avaliada retorna um valor lógico: 

verdadeiro se a expressão à esquerda do operador for maior ou igual à expressão à direita do 

operador, caso contrário retorna falso.Pode ser utilizada para realizar o controle de laços de 

repetição e desvios condicionais. 

Consulte o documento Compatibilidade de tipos do Portugol para verificar os tipos de 

dados que podem ser utlizados com esta operação e o resultado para cada tipo de dado. 

D.1.31.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoLogicaM

aiorIgual 

  

Public   

NoOperacao 

  

D.1.31.2  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Description copied from Classe: No 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 

NoOperacaoLogicaMai

orIgual()  
Public 

 
 

NoExpressao [in] 
operandoEsquerdo  
 

NoExpressao [in] operandoDireito  
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D.1.32  NoOperacaoLogicaMenor 

Esta enumeração representa a operação menor no código fonte. 

A operação menorserve para verificar se uma expressão é maior que outra. No Portugol, 

a operação menor é representada no código fonte pelo operador "<". A operação menor é uma 

operação lógica, e portanto, ao ser avaliada retorna um valor lógico: verdadeiro se a expressão 

à esquerda do operador for menor que à expressão à direita do operador, caso contrário retorna 

falso.Pode ser utilizada para realizar o controle de laços de repetição e desvios condicionais. 

Consulte o documento Compatibilidade de tipos do Portugol para verificar os tipos de 

dados que podem ser utlizados com esta operação e o resultado para cada tipo de dado. 

D.1.32.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoLogicaM

enor 

  

Public   

NoOperacao 

  

D.1.32.2  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Description copied from Classe: No 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

NoOperacaoLogicaMe

nor()  

 
 

NoExpressao [in] 
operandoEsquerdo  
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Método Notas Parâmetros 

Public  

NoExpressao [in] operandoDireito  
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D.1.33  NoOperacaoLogicaMenorIgual 

Esta enumeração representa a operação menor-igual no código fonte. 

A operação menor-igual serve para verificar se uma expressão é maior que outra. No 

Portugol, a operação menor-igual é representada no código fonte pelo operador "<=". A 

operação menor-igual é uma operação lógica, e portanto, ao ser avaliada retorna um valor 

lógico: verdadeiro se a expressão à esquerda do operador for menor ou igual á expressão à 

direita do operador, caso contrário retorna falso.Pode ser utilizada para realizar o controle de 

laços de repetição e desvios condicionais. 

Consulte o documento Compatibilidade de tipos do Portugol para verificar os tipos de 

dados que podem ser utlizados com esta operação e o resultado para cada tipo de dado. 

D.1.33.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoLogicaM

enorIgual 

  

Public   

NoOperacao 

  

D.1.33.2  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Description copied from Classe: No 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 

NoOperacaoLogicaMe

norIgual()  
Public 

 
 

NoExpressao [in] 
operandoEsquerdo  
 

NoExpressao [in] operandoDireito  
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D.1.34  NoOperacaoLogicaOU 

Esta enumeração representa a operação lógica ou no código fonte. 

A operação ou é uma operação lógica especial que equivale à operação booleana OR. 

No Portugol, a operação ou é representada no código fonte pelo operador "ou". O operando 

esquerdo e o operando direito desta operação só podem ser expressões lógicas. Ao ser avaliada, 

esta operação retorna um valor lógico que obedece à tabela verdade a seguir (Tabela 14). 

 

Operando Esquerdo     Operando Direito     Resultado 

falso                 falso             falso 

verdadeiro             falso             verdadeiro 

falso                 verdadeiro         verdadeiro 

verdadeiro             verdadeiro        verdadeiro 

Tabela 14. Operação Lógia OU 

A operação ou pode ser utilizada utilizada para realizar o controle de laços de repetição 

e desvios condicionais. 

D.1.34.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoLogicaO

U 

  

Public   

NoOperacao 

  

D.1.34.2  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Description copied from Classe: No 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

NoOperacaoLogicaOU

()  
Public 

 
 

NoExpressao [in] 
operandoEsquerdo  
 

NoExpressao [in] operandoDireito  
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D.1.35  NoOperacaoModulo 

Esta enumeração representa a operação de modulo no código fonte. 

A operação de modulo serve para obter o resto da divisão entre duas expressões e é 

representada no código fonte pelo operador "%". O resultado desta operação, depende do tipo 

de dado dos seus operandos. 

Consulte o documento Compatibilidade de tipos do Portugol para verificar os tipos de 

dados que podem ser utlizados com esta operação e o resultado para cada tipo de dado. 

D.1.35.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoModulo 

  

Public   

NoOperacao 

  

D.1.35.2  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Description copied from Classe: No 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

NoOperacaoModulo()  
Public 

 
 

NoExpressao [in] 
operandoEsquerdo  
 

NoExpressao [in] operandoDireito  
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D.1.36  NoOperacaoMultiplicacao 

Representa uma operação de multiplicacao no código fonte. Esta enumeração representa 

a operação de multiplicação no código fonte e é representada pelo operador "*". 

Consulte o documento Compatibilidade de tipos do Portugol para verificar os tipos de 

dados que podem ser utlizados com esta operação e o resultado para cada tipo de dado. 

D.1.36.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoMultiplic

acao 

  

Public   

NoOperacao 

  

D.1.36.2  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Description copied from Classe: No 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

NoOperacaoMultiplica

cao()  
Public 

 
 

NoExpressao [in] 
operandoEsquerdo  
 

NoExpressao [in] operandoDireito  
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D.1.37  NoOperacaoSoma 

Representa uma operação de soma no código fonte. 

A operação de soma serve para unir duas expressões e é representada no código fonte 

pelo operador "+". O resultado desta operação, depende do tipo de dado dos seus operandos. 

Consulte o documento Compatibilidade de tipos do Portugol para verificar os tipos de dados 

que podem ser utlizados com esta operação e o resultado para cada tipo de dado. 

D.1.37.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoSoma 

  

Public   

NoOperacao 

  

D.1.37.2  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Description copied from Classe: No 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

NoOperacaoSoma()  
Public 

 
 

NoExpressao [in] 
operandoEsquerdo  
 

NoExpressao [in] operandoDireito  

 

 

 



169 

 

 

D.1.38  NoOperacaoSubtracao 

Esta enumeração representa a operação de subtração no código fonte. 

A operação de subtração serve para obter a diferença entre duas expressões e é 

representada no código fonte pelo operador "-". O resultado desta operação, depende do tipo de 

dado dos seus operandos. 

Consulte o documento Compatibilidade de tipos do Portugol para verificar os tipos de 

dados que podem ser utlizados com esta operação e o resultado para cada tipo de dado. 

D.1.38.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoOperacaoSubtraca

o 

  

Public   

NoOperacao 

  

D.1.38.2  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Description copied from Classe: No 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o 

padrão visitor. As Classes filhas, ao 

implementar este método deverão 

chamar o método visitar do visitante e 

retornar o objeto resultante da chamada. 

Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object 

aceitar(VisitanteASA visitante) throws 

ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na 

ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

NoOperacaoSubtracao()  
Public 

 
 

NoExpressao [in] 
operandoEsquerdo  



170 

 

 

Método Notas Parâmetros 

 

NoExpressao [in] operandoDireito  
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D.1.39  NoPara 

Representa o laço de repetição para no código fonte. 

O laço para é um laço de repetição especial que possui uma possui uma inicialização, 

uma condição e um contador. É utilizado para realizar um número específico de iterações que 

são controladas pelo seu contador.  

Exemplificado a seguir (Quadro 41). 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

funcao exemploPara() 

{      

    inteiro vidasDoGato 

           

    para (vidasDoGato = 9; vidasDoGato > 0; vidasDoGato = 

vidasDoGato - 1) 

    { 

         /** 

          * O gato começa com 9 vidas (vidasDoGato = 9). 

          * Enquanto o gato tiver vidas (vidasDoGato > 0),  

          * atiramos um pau no gato para matá-lo. 

          * Quando o pau acertar o gato, ele perderá uma vida  

          * (vidasDoGato - 1). 

          */ 

 

         atiraUmPauNoGato() 

         gatoBerra() 

         donaXicaSeAdmira() 

    } 

 

    escreva("Matamos o gato! Aprende como se faz Dona Xica! 

\o/") 

} 

Quadro 41. Exemplo NoPara 

D.1.39.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoPara 

  

Private inicializacao  

NoBloco 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoPara 

  

Public   

NoBloco 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoPara 

  

Private incremento  

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoPara 

  

Private condicao  

NoExpressao 

  

D.1.39.2  Atributos 
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Atributo 

blocos List<NoBloco> 

Private 

condicao NoExpressao 

Private 

incremento NoExpressao 

Private 

inicializacao NoBloco 

Private 

D.1.39.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

getBlocos() 
List<NoBloco> 

Public 

Obtém a lista de blocos que serão 

executados a cada iteração deste laço de 

repetição. 

Returns: 

a lista de blocos que serão executados. 

Since: 

1.0 
 

 

getCondicao() 
NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão que será avaliada para 

determinar se este laço continuará 

executando ou não. 

Returns: 

a expressão que será avaliada para 

determinar se este laço continuará 

executando ou não. 

Since: 
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Método Notas Parâmetros 

1.0 
 

getIncremento() 
NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão que irá incrementar o 

contador deste laço de repetição. 

Returns: 

a expressão que irá incrementar o contador 

deste laço de repetição. 

Since: 

1.0 
 

 

getInicializacao() 
NoBloco 

Public 

Obtém a expressão que irá incrementar o 

contador deste laço de repetição. 

Returns: 

a expressão que irá incrementar o contador 

deste laço de repetição. 

Since: 

1.0 
 

 

NoPara()  
Public 

 
 

 

setBlocos() void 

Public 

Define a lista de blocos que serão 

executados a cada iteração. 

Since: 

1.0 
 

List<NoBloco> [in] blocos  

a lista de blocos que serão 

executados a cada iteração. 

 

setCondicao() void 

Public 

Define a expressão que será avaliada para 

determinar se este laço continuará 

executando ou não. 

Since: 

1.0 
 

NoExpressao [in] condicao  

a expressão que será avaliada 

para determinar se este laço 

continuará executando ou não. 

 

 

setIncremento() void 

Public 

Define a expressão que irá incrementar o 

contador deste laço de repetição. 

Since: 

1.0 
 

NoExpressao [in] incremento  

 a expressão que irá incrementar 

o contador deste laço de 

repetição. 

 

 

setInicializacao() void 

Public 

Define a expressão que será utilizada para 

inicializar o contador deste laço de 

repetição. 

Since: 

1.0 
 

NoBloco [in] inicializacao  

a expressão que será utilizada 

para inicializar o contador deste 

laço de repetição. 
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D.1.40  NoPare 

Representa o comando pare no código fonte. 

O comando pare é utilizado dentro dos laços de repetição para interromper a execução 

do laço. Quando este comando é chamado, o laço é interrompido imediatamente e o programa 

continua sua execução normal, executando os blocos logo após o laço. 

O comando pare só pode ser utilizado dentro dos laços de repetição e caso haja laços de 

repetição aninhados, somente o laço no qual o comando foi chamado será interrompido.  

Exemplificado a seguir (Quadro 42). 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

funcao exemploPare() 

{ 

     logico corintiansPerdeLibertadores = verdadeiro 

 

     enquanto (corintiansPerdeLibertadores) 

     { 

         zoarOsCorintianos()   // Isto só será executado uma vez!  

         pare   // É melhor interrompermos, ou ficaremos zoando 

                               // os corintianos eternamente! 

     } 

 

    para (inteiro i = 1; i <= 10; i++) 

    { 

         escreva("Isto será executado 10 vezes") 

 

         para (inteiro j = 1; j <= 10; j++) 

         { 

              escreva("Isto será executado 5 vezes" + 

                      " para cada iteração de i") 

 

              se (j == 5) pare 

          } 

    } 

} 

Quadro 42. Exemplo NoPare 

D.1.40.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoPare 

  

Public   

NoBloco 

  

 

D.1.40.2  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
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D.1.41  NoPercorra 

Não existe mais na sintaxe do Portugol, será removido nas versões futuras. 

D.1.41.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoPercorra 

  

Private expessao  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoPercorra 

  

Public   

NoBloco 

  

D.1.41.2  Atributos 

Atributo 

blocos List<NoBloco> 

Private 

expessao NoExpressao 

Private 

D.1.41.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

getBlocos() 
List<NoBloco> 

Public 

 
 

 

getExpessao() 
NoExpressao 

Public 

 
 

 

NoPercorra()  
Public 

 
 

NoExpressao [in] expressao  

 

 

setBlocos() void 

Public 

 
 

List<NoBloco> [in] blocos  

 

 

setExpessao() void 

Public 

 
 

NoExpressao [in] expessao  
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D.1.42  NoReal 

Representa um valor do tipo TipoDado.REAL no código fonte. 

D.1.42.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoReal 

  

Public   

NoExpressao 

  

D.1.42.2  Atributos 

Atributo 

trechoCodigoFonte TrechoCodigoFonte 

Private 

valor double 

Private 

D.1.42.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

 o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

getValor() double 

Public 

Returns: 

o número real representado por este nó da 

árvore 

Since: 

1.0 
 

 



178 

 

 

Método Notas Parâmetros 

montarTrechoCodigoF

onte() 
TrechoCodigoFonte 

Protected 

Este método cria e retorna um objeto 

contendo as informações referentes à 

localização desta expressão no código 

fonte. 

Specified by: 

montarTrechoCodigoFonte in Classe 

NoExpressao 

Returns: 

a trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 
 

 

NoReal()  
Public 

Since: 

1.0 
 

double [in] valor  

o número real representado por 

este nó da árvore 

 

setTrechoCodigoFonte(

) void 

Public 

Since: 

1.0 
 

TrechoCodigoFonte [in] 
trechoCodigoFonte  
 o trecho do código fonte no qual 

o número real se encontra 
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D.1.43  NoReferencia 

Esta Classe é a base para todos os tipos de referências no Portugol. 

Uma referência no Portugol é um identificador que permite a um símbolo ser acessado 

e utilizado em comandos, operações e expressões. Toda referência no Portugol, possui um 

nome, no entanto, a forma como cada tipo de símbolo é acessado é diferente. Por isso, a ASA 

possui nós específicos para cada tipo de referência. 

 

Figura 33. Diagrama de classe referente as heranças do NoReferencia 

D.1.43.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoChamadaFuncao 

  

Public   

NoReferencia 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoReferenciaVetor 

  

Public   

NoReferencia 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoReferencia 

  

Public   

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoReferenciaMatriz 

  

Public   

NoReferencia 
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Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoReferenciaVariave

l 

  

Public   

NoReferencia 

  

D.1.43.2  Atributos 

Atributo 

escopo String 

Private 

nome String 

Private 

trechoCodigoFonteNome TrechoCodigoFonte 

Private 

D.1.43.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

getEscopo() String 

Public 

Obtém o escopo do símbolo referenciado. 

É utilizado apenas para acessar símbolos 

que estão em bibliotecas 

Returns: 

o escopo do símbolo referenciado. 
 

 

getNome() String 

Public 

Obtém o nome do símbolo referenciado. 

Returns: 

o nome do símbolo referenciado. 

Since: 

1.0 
 

 

getTrechoCodigoFonte

Nome() 
TrechoCodigoFonte 

Public 

Obtém o trecho do código fonte no qual o 

nome do símbolo referenciado se encontra. 

Returns: 

o trecho do código fonte no qual o nome 

do símbolo referenciado se encontra. 

Since: 

1.0 
 

 

NoReferencia()  
Public 

Since: 

1.0 
 

String [in] escopo  

 

String [in] nome  

 o nome do símbolo 

referenciado. 

 

setTrechoCodigoFonte

Nome() void 

Public 

Define o trecho do código fonte no qual o 

nome do símbolo referenciado se encontra. 

Since: 

1.0 
 

TrechoCodigoFonte [in] 
trechoCodigoFonteNome  
 o trecho do código fonte no qual 

o nome do símbolo referenciado 

se encontra. 
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D.1.44  NoReferenciaMatriz 

Representa uma referência de matriz no código fonte. 

Uma referência de matriz é utilizada para obter um valor contido na matriz. Uma 

referência de matriz é composta pelo nome da matriz e por duas expressões entre os operadores 

"[][]", as quais defininem a linha e a coluna da matriz que estão sendo acessados.  

Exemplificado a seguir (Quadro 43). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

funcao exemploReferenciaMatriz() 

{ 

     inteiro matriz[3][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}} 

 

     escreva("Isto é uma referência de matriz: ", matriz[2][1]) 

} 

Quadro 43. Exemplo NoReferenciaMatriz 

D.1.44.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoReferenciaMatriz 

  

Private coluna  

NoExpressao 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoReferenciaMatriz 

  

Private linha  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoReferenciaMatriz 

  

Public   

NoReferencia 

  

D.1.44.2  Atributos 

Atributo 

coluna NoExpressao 

Private 

linha NoExpressao 

Private 

 

D.1.44.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

getColuna() 
NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão que define qual coluna 

da matriz está sendo acessda. 

Returns: 

a expressão que define qual coluna da 

matriz está sendo acessda. 

Since: 

1.0 
 

 

getLinha() NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão que define qual linha 

da matriz está sendo acessada. 

Returns: 

a expressão que define qual linha da matriz 

está sendo acessada. 

Since: 

1.0 
 

 

montarTrechoCodigoF

onte() 
TrechoCodigoFonte 

Protected 

Este método cria e retorna um objeto 

contendo as informações referentes à 

localização desta expressão no código 

fonte. 

Specified by: 

montarTrechoCodigoFonte in Classe 

NoExpressao 

Returns: 

a trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 
 

 

NoReferenciaMatriz()  
Public 

Since: 

1.0 
 

String [in] escopo  

 

String [in] nome  

o nome da matriz que está sendo 

referenciada. 

NoExpressao [in] linha  

a expressão que define qual linha 

da matriz está sendo acessada. 

NoExpressao [in] coluna  

a expressão que define qual 

coluna da matriz está sendo 

acessada. 
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D.1.45  NoReferenciaVariavel 

Representa uma referência de variável no código fonte. 

Uma referência de variável é utilizada para acessar o valor de uma variável. Uma 

referência de variável é composta apenas pelo nome da variável que está sendo referenciada.  

Exemplificado a seguir (Quadro 44). 

1 

2 

3 

4 

5 

funcao exemploReferenciaVariavel() 

{ 

    inteiro var = 25 

    escreva("Isto é uma referência de variável: ", var) 

} 

Quadro 44. Exemplo NoReferenciaVariavel 

D.1.45.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoReferenciaVariave

l 

  

Public   

NoReferencia 

  

D.1.45.2  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 

montarTrechoCodigoF

onte() 
TrechoCodigoFonte 

Protected 

Este método cria e retorna um objeto 

contendo as informações referentes à 

localização desta expressão no código 

fonte. 

Specified by: 

montarTrechoCodigoFonte in Classe 

NoExpressao 

Returns: 

a trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 
 

 

NoReferenciaVariavel(

)  
Public 

Since: 

1.0 
 

String [in] escopo  

 

String [in] nome  

o nome da variável que está 

sendo referenciada. 
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D.1.46  NoReferenciaVetor 

Representa uma referência de vetor no código fonte. 

Uma referência de vetor é utilizada para obter um valor contido no vetor. Uma referência 

de vetor é composta pelo nome do vetor e por uma expressão entre os operadores "[]", a qual 

define a posição do vetor que está sendo acessada.  

Exemplificado a seguir (Quadro 45). 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

funcao exemploReferenciaVetor() 

{ 

     inteiro vetor[5] = [1, 2, 3, 4, 5} 

 

     escreva("Isto é uma referência de vetor: ", vetor[3]) 

} 

Quadro 45. Exemplo NoReferenciaVetor 

D.1.46.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoReferenciaVetor 

  

Public   

NoReferencia 

  
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoReferenciaVetor 

  

Private noIndice  

NoExpressao 

  

D.1.46.2  Atributos 

Atributo 

noIndice NoExpressao 

Private 

D.1.46.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 
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Método Notas Parâmetros 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

getIndice() 
NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão que define qual posição 

do vetor está sendo acessada. 

Returns: 

a expressão que define qual posição do 

vetor está sendo acessada. 

Since: 

1.0 
 

 

montarTrechoCodigoF

onte() 
TrechoCodigoFonte 

Protected 

Este método cria e retorna um objeto 

contendo as informações referentes à 

localização desta expressão no código 

fonte. 

Specified by: 

montarTrechoCodigoFonte in Classe 

NoExpressao 

Returns: 

a trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 
 

 

NoReferenciaVetor()  
Public 

Since: 

1.0 
 

String [in] escopo  

 

String [in] nome  

o nome do vetor que está sendo 

referenciado. 

NoExpressao [in] indice  

 a expressão que define qual 

posição do vetor está sendo 

acessada. 
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D.1.47  NoRetorne 

Representa o comando retorne no código fonte. 

O comando retorne é utilizado dentro das funções para interromper o processamento da 

função e retornar ao comando que chamou a função, isto significa que, qualquer comando 

declarado no código fonte após o comando retorne não será executado. 

Este comando também é utilizado para retornar valores nas funções que esperam retorno 

de valores e pode ser utilizado ainda para interromper laços de repetição quando uma 

determinada condição é satisfeita.  

Exemplificado a seguir (Quadro 46). 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

programa 

{ 

     funcao exemploRetorne() 

     { 

          funcaoComRetorno() 

          funcaoSemRetorno() 

     } 

   

     funcao inteiro funcaoComRetorno(inteiro a) 

     { 

          retorne a - 1 

     } 

 

     funcao funcaoSemRetorno() 

     { 

          escreva("Isto será executado! :-)") 

          retorne 

          escreva("Isto não será executado! :-( ") 

     } 

 

     funcao interromperLaco() 

     { 

          enquanto (verdadeiro) 

         { 

              escreva("Isto só será executado uma vez") 

              retorne 

         } 

     } 

} 

Quadro 46. Exemplo NoRetorne 

D.1.47.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoRetorne 

  

Public   

NoBloco 

  
Associação    
Origem -> Destino  

Public   

NoRetorne 

Private expressao  

NoExpressao 
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Conector Origem Destino 

     

D.1.47.2  Atributos 

Atributo 

expressao NoExpressao 

Private 

 

D.1.47.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

getExpressao() 
NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão que será retornada. 

Returns: 

a expressão que será retornada. 
 

 

NoRetorne()  
Public 

 
 

NoExpressao [in] expressao  

a expressão que será retornada. 

 

  

 



189 

 

 

D.1.48  NoSe 

Representa um desvio condicional se no código fonte. 

O comando se serve para desviar a execução do programa baseado em uma condição. 

Este comando possui uma expessão lógica que será avaliada. Caso esta expressão seja 

verdadeira uma lista específica de comandos será executada, caso seja falsa, uma lista 

alternativa de comandos será executada (se houver). Para definir a lista de comandos que serão 

executados caso a condição não seja atendida, deve-se usar a palavra reservada senao.  

Exemplificado a seguir (Quadro 47). 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

funcao exemploSe() 

{ 

    logico estudo = verdadeiro 

    logico aprendo 

    logico ficoInteligente 

    logico ficoBurro 

 

    se (estudo) 

    { 

         aprendo = verdadeiro 

 

         se (aprendo) 

         { 

              ficoInteligete = verdadeiro 

              ficoBurro = falso 

         } 

         senao 

         { 

             ficoInteligente = falso 

             ficoBurro = verdadeiro 

         } 

    } 

    senao 

    { 

         aprendo = falso 

         ficoInteligente = falso 

         ficoBurro = verdadeiro 

     } 

} 

Quadro 47. Exemplo NoSe 

D.1.48.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Associação    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoSe 

  

Private condicao  

NoExpressao 

  
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoSe 

  

Public   

NoBloco 
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D.1.48.2  Atributos 

Atributo 

blocosFalsos List<NoBloco> 

Private 

blocosVerdadeiros List<NoBloco> 

Private 

condicao NoExpressao 

Private 

D.1.48.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o padrão 

visitor. As Classes filhas, ao implementar 

este método deverão chamar o método 

visitar do visitante e retornar o objeto 

resultante da chamada. Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object aceitar(VisitanteASA 

visitante) throws ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 

getBlocosFalsos() 
List<NoBloco> 

Public 

Obtém a lista de blocos que serão 

executados se a expressão avaliada for 

falsa. 

Returns: 

a lista de blocos que serão executados se a 

expressão avaliada for falsa. 

Since: 

1.0 
 

 

getBlocosVerdadeiros() 
List<NoBloco> 

Public 

Obtém a lista de blocos que serão 

executados se a expressão avaliada for 

verdadeira. 

Returns: 

a lista de blocos que serão executados se a 

expressão avaliada for verdadeira. 

Since: 

 



191 

 

 

Método Notas Parâmetros 

1.0 
 

getCondicao() 
NoExpressao 

Public 

Obtém a expressão que será avaliada para 

determinar quais blocos de comandos serão 

executados. 

Returns: 

a expressão que será avaliada para 

determinar quais blocos de comandos serão 

executados. 

Since: 

1.0 
 

 

NoSe()  
Public 

Since: 

1.0 
 

NoExpressao [in] condicao  

a expressão que será avaliada 

para determinar quais blocos de 

comandos serão executados. 

 

setBlocosFalsos() void 

Public 

Define a lista de blocos que serão 

executados se a expressão avaliada for 

falsa. 

Since: 

1.0 
 

List<NoBloco> [in] blocosFalsos  

a lista de blocos que serão 

executados se a expressão 

avaliada for falsa. 

 

 

setBlocosVerdadeiros() 
void 

Public 

Define a lista de blocos que serão 

executados se a expressão avaliada for 

verdadeira. 

Since: 

1.0 
 

List<NoBloco> [in] 
blocosVerdadeiros  
 a lista de blocos que serão 

executados se a expressão 

avaliada for verdadeira. 
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D.1.49  NoVetor 

Representa um vetor no código fonte. 

Este nó da ASA representa um vetor literal no código fonte. Um vetor literal é declarado 

conforme pode ser visto no Quadro 48. 

1 

2 

3 

4 

funcao exemploVetorLiteral() 

{ 

     inteiro vetor[5] = {1, 2, 3, 4, 5} 

} 

Quadro 48. Exemplo NoVetor 

D.1.49.1  Conexões 

Conector Origem Destino 
Generalização    
Origem -> Destino  

 

Public   

NoVetor 

  

Public   

NoExpressao 

  

D.1.49.2  Atributos 

Atributo 

trechoCodigoFonte TrechoCodigoFonte 

Private 

valores List<Object> 

Private 

D.1.49.3  Operações 

Método Notas Parâmetros 

aceitar() Object 

Public 

Este método serve para dar suporte ao 

caminhamento da ASA utilizando o 

padrão visitor. As Classes filhas, ao 

implementar este método deverão 

chamar o método visitar do visitante e 

retornar o objeto resultante da chamada. 

Exemplo:  

 

      public SubClasse extends No 

      { 

          @Override 

          public Object 

aceitar(VisitanteASA visitante) throws 

ExcecaoVisitaASA 

          { 

              return visitante.visitar(this); 

          } 

      } 

 

Specified by: 

aceitar in Classe No 

Returns: 

VisitanteASA [in] visitante  

o visitante que irá percorrer a 

ASA. 

 



193 

 

 

Método Notas Parâmetros 

um objeto qualquer retornado pelo 

visitante durante o caminhamento na 

ASA. 

Throws: 

ExcecaoVisitaASA 
 

getValores() List<Object> 

Public 

Obtém os valores armazenados neste 

vetor. 

Returns: 

os valores armazenados neste vetor. 

Since: 

1.0 
 

 

montarTrechoCodigoFon

te() TrechoCodigoFonte 

Protected 

Este método cria e retorna um objeto 

contendo as informações referentes à 

localização desta expressão no código 

fonte. 

Specified by: 

montarTrechoCodigoFonte in Classe 

NoExpressao 

Returns: 

a trecho do código fonte no qual esta 

expressão se encontra. 
 

 

NoVetor()  
Public 

Since: 

1.0 
 

List<Object> [in] valores  

uma lista contendo os valores do 

vetor. 

 

setTrechoCodigoFonte() 
void 

Public 

Define o trecho do código fonte no qual 

este vetor se encontra. 

Since: 

1.0 
 

TrechoCodigoFonte [in] 
trechoCodigoFonte  
 o trecho do código fonte no qual 

este vetor se encontra. 
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APÊNDICE E. PROGRAMAS C UTILIZADOS PARA 

VALIDAÇÃO DO COMPILADOR 

Para validação do compilador, um conjunto de programas C foram compilados e seus 

códigos assembly simulados na ferramenta.  

E.1  PROGRAMA DE TESTES BIPIDE 3.0 
 

 

C 

Código resultante da 

Compilação 

Resultado esperado após a 

sequência de instruções 

PC ACC Z N Memória 

//teste1 

int main() 

{   

    int x = 1; 

    if (2 == 2) { 

        x = 30; 

    }   

} 

.data 

    x  :  1 

.text 

_MAIN:  

    LDI             2 

    SUBI            2 

    BNE             FIMSE1 

    LDI             30 

    STO             x 

FIMSE1: 

    HLT             0 

5 30 1 0 
X->Mem[0] = 30 

 

//teste2 

int main() 

{ 

    int x = 1; 

    if (2 == 2) { 

        x = 30; 

    } else { 

        x = 60; 

    }     

} 

.data 

    x  :  1 

.text 

_MAIN: 

    LDI             2 

    SUBI            2 

    BNE             ELSE1 

    LDI             30 

    STO             x 

    JMP             FIMSE1 

ELSE1: 

    LDI             60 

    STO             x 

FIMSE1: 

    HLT             0 

8 30 1 0 X->Mem[0] = 30 

//teste3 

int main() 

{ 

    int fat = 1,temp = 0, i = 0, j 

= 0, num = 5; 

    for (i = 2; i <= num; i++){ 

           temp = fat; 

           for (j = 1; j<= i-

1; j++)  

                     fat = 

fat + temp; 

       } 

} 

.data 

    fat  :  1 

    temp :  0 

    i    :  0 

    j    :  0 

    num  :  5 

.text 

_MAIN: 

    LDI             2 

    STO             i 

PARA1: 

    LD              i 

    SUB             num 

    BGT             FIMPARA1 

    LD              fat 

    STO             temp 

    LDI             1 

    STO             j 

PARA2: 

    LD              j 

    SUB             i 

    ADDI            1 

    BGT             FIMPARA2 

    LD              fat 

    ADD             temp 

    STO             fat 

24 1 0 0 

Fat->Mem[0] = 120 

Temp->Mem[1] =  24 

i->Mem[2] =   6 

j->Mem[3] =   5 

num->Mem[4] =   5 
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    LD              j 

    ADDI            1 

    STO             j 

    JMP             PARA2 

FIMPARA2: 

    LD              i 

    ADDI            1 

    STO             i 

    JMP             PARA1 

FIMPARA1: 

    HLT             0 

//teste4 

int main() 

{ 

   int x, y = 0; 

   for (x = 1; x <= 5;  x++) 

           y = 1 + x; 

} 

.data 

    x  :  0 

    y  :  0 

.text 

_MAIN: 

    LDI             1 

    STO             x 

PARA1: 

    LD              x 

    SUBI            5 

    BGT             FIMPARA1 

    LDI             1 

    ADD             x 

    STO             y 

    LD              x 

    ADDI            1 

    STO             x 

    JMP             PARA1 

FIMPARA1: 

    HLT             0 

12 1 0 0 
x->Mem[0] = 6 

y->Mem[1] = 6 

//teste5 

int main() { 

     

    int a=2, b=3, c=0; 

    c = a+b << 1 & 4 | ~ 1; 

    printf(c); 

 

 } 

.data 

    a  :  2 

    b  :  3 

    c  :  0 

    t_expr1  :  0 

.text 

_MAIN: 

    LD              a 

    ADD             b 

    SLL             1 

    ANDI            4 

    STO             t_expr1 

    LDI             1 

    NOT             0 

    OR              t_expr1 

    STO             c 

    STO             $out_port 

    HLT             0 

10 -2 0 1 

a->Mem[0]       =  2 

b->Mem[1]       =  3 

c->Mem[2]       = -2 

t_expr1->Mem[4] =  0 

$out_port       = -2 

//teste6 

int main() { 

 

    int a=2, b=3, c=0; 

    c = (a+b) << 1; 

    printf(c); 

 } 

.data 

    a  :  2 

    b  :  3 

    c  :  0 

.text 

_MAIN: 

    LD              a 

    ADD             b 

    SLL             1 

    STO             c 

    STO             $out_port 

    HLT             0 

5 10 0 0 

a->Mem[0] =  2 

b->Mem[1] =  3 

c->Mem[2] = 10 

$out_port = 10 

//teste7 

 int multiplica(int a, int c){    

     

       int i, result =0; 

     

       for (i = 1; i <= c; i++) 

          result = result+a; 

        

       return result;     

} 

 

int main() 

{ 

    int j = 2,k =3; 

    k = multiplica(k,j); 

.data 

    multiplica_a  :  0 

    multiplica_c  :  0 

    multiplica_i  :  0 

    multiplica_result  :  0 

    j  :  2 

    k  :  3 

.text 

    JMP      _MAIN 

_MULTIPLICA: 

    LDI      1 

    STO     multiplica_i 

PARA1: 

    LD      multiplica_i 

    SUB     multiplica_c 

22 6 0 0 

multiplica_a -

>Mem[0] = 3 

multiplica_c -

>Mem[1] = 2 

multiplica_i -

>Mem[2] = 3 

multiplica_res -

>Mem[3] = 6 

j->Mem[4] = 2 

k->Mem[5] = 6 
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     printf(k); 

} 

    BGT     FIMPARA1 

    LD      multiplica_result 

    ADD     multiplica_a 

    STO     multiplica_result 

    LD      multiplica_i 

    ADDI    1 

    STO     multiplica_i 

    JMP     PARA1 

FIMPARA1: 

    LD      multiplica_result 

    RETURN  0 

_MAIN: 

    LD      k 

    STO     multiplica_a 

    LD      j 

    STO     multiplica_c 

    CALL    _MULTIPLICA 

    STO     k 

    STO     $out_port 

    HLT     0 

//teste8 

 int multiplica(int a, int c){ 

       int i, result =0; 

        

       for (i = 1; i <= c; i++) 

          result = result+a ;     

           

       return result ;  

} 

 

int  quadrado(int n){ 

       return multiplica(n,n); 

} 

 

int main() 

{ 

   int j = 2,k = 3; 

   k = quadrado(j+1); 

   printf(k); 

} 

.data 

    multiplica_a  :  0 

    multiplica_c  :  0 

    multiplica_i  :  0 

    multiplica_result  :  0 

    quadrado_n  :  0 

    j  :  2 

    k  :  3 

.text 

    JMP     _MAIN 

_MULTIPLICA: 

    LDI     1 

    STO     multiplica_i 

PARA1: 

    LD      multiplica_i 

    SUB     multiplica_c 

    BGT     FIMPARA1 

    LD      multiplica_result 

    ADD     multiplica_a 

    STO     multiplica_result 

    LD      multiplica_i 

    ADDI    1 

    STO     multiplica_i 

    JMP     PARA1 

FIMPARA1: 

    LD      multiplica_result 

    RETURN  0 

_QUADRADO: 

    LD      quadrado_n 

    STO     multiplica_a 

    LD      quadrado_n 

    STO     multiplica_c 

    CALL    _MULTIPLICA 

    RETURN    0 

_MAIN: 

    LD      j 

    ADDI    1 

    STO     quadrado_n 

    CALL    _QUADRADO 

    STO     k 

    STO     $out_port 

    HLT     0 

27 9 0 0 

multiplica_a -

>Mem[0] = 3 

multiplica_c -

>Mem[1] = 3 

multiplica_i -

>Mem[2] = 4 

multiplica_res -

>Mem[3] = 9 

quadrado_n   -

>Mem[4] = 3 

j->Mem[5] = 2 

k->Mem[6] = 9 

//teste9 

int main() 

{ 

    int atual = 1, anterior 

= 0, proximo, saida[10], i =1; 

 

    while (i < 10) { 

          saida[i] = atual; 

          i = i+1; 

          proximo  = 

anterior + atual; 

          anterior = atual; 

          atual = proximo; 

.data 

    atual  :  1 

    anterior  :  0 

    proximo  :  0 

    i  :  1 

    saida: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 

0, 0, 0, 0 

.text 

_MAIN: 

INI_ENQ1: 

    LD          i 

    SUBI        10 

    BGE         FIM_ENQ1 

    LD          i 

18 0 1 0 

atual -> Mem[0] = 55  

anterior -> Mem[0] = 

34 

proximo -> Mem[0] = 

55 

saida[0]->Mem[ 3]= 0 

saida[1]->Mem[ 4]= 1 

saida[2]->Mem[ 5]= 1 

saida[3]->Mem[ 6]= 2 

saida[4]->Mem[ 7]= 3 

saida[5]->Mem[ 8]= 5 

saida[6]->Mem[ 9]= 8 

saida[7]->Mem[10]=13 

saida[8]->Mem[11]=21 
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       }     

} 

    STO         $indr 

    LD          atual 

    STOV        saida 

    LD          i 

    ADDI        1 

    STO         i 

    LD          anterior 

    ADD         atual 

    STO         proximo 

    LD          atual 

    STO         anterior 

    LD          proximo 

    STO         atual 

    JMP         INI_ENQ1 

FIM_ENQ1: 

    HLT         0 

saida[9]->Mem[12]=34 

i -> Mem[13] = 10 

//teste10 

int main() 

{ 

   int vetor[5] = {5,3,4,2,1}; 

   int i, j, aux; 

 

   for (i = 0; i<= 4; i++){ 

       for (j = i+1; j <= 4; j++){ 

           if (vetor[i] > vetor[j])

{ 

               aux = vetor[i]; 

               vetor[i] = vetor[j]; 

               vetor[j] = aux; 

           } 

       } 

   }  

} 

.data 

    i  :  0 

    j  :  0 

    aux  :  0 

    t_vetor1  :  0 

    t_vetor2  :  0 

    t_vetor3  :  0 

    t_vetor4  :  0 

    vetor : 5, 3, 4, 2, 1 

.text 

_MAIN: 

    LDI         0 

    STO         i 

PARA1: 

    LD          i 

    SUBI        4 

    BGT         FIMPARA1 

PARA2: 

    LD          i 

    ADDI        1 

    STO         j 

    SUBI        4 

    BGT         FIMPARA2 

    LD          i 

    STO         $indr 

    LDV         vetor 

    STO         t_vetor1 

    LD          j 

    STO         $indr 

    LDV         vetor 

    STO         t_vetor2 

    LD          t_vetor1 

    SUB         t_vetor2 

    BLE         FIMSE1 

    LD          i 

    STO         $indr 

    LDV         vetor 

    STO         t_vetor3 

    STO         aux 

    LD          j 

    STO         $indr 

    LDV         vetor 

    STO         t_vetor4 

    LD          i 

    STO         $indr 

    LDV         t_vetor4 

    STOV        vetor 

    LD          j 

    STO         $indr 

    LD          aux 

    STOV        vetor 

FIMSE1: 

    LD          j 

    ADDI        1 

    STO         j 

    JMP         PARA2 

FIMPARA2: 

    LD          i 

    ADDI        1 

    STO         i 

47 1 0 0 

Vetor[0]->Mem[0] = 1 

Vetor[1]->Mem[1] = 2 

Vetor[2]->Mem[2] = 3 

Vetor[3]->Mem[3] = 4 

Vetor[4]->Mem[4] = 5 
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    JMP         PARA1 

FIMPARA1: 

    HLT         0 

 

E.2  PROGRAMA DE TESTES PORTUGOL 2.0 

Programa de Testes complementares realizados com base nos programas de exemplo 

trazidos do PortugolStudio: 

C Código resultante da 

Compilação 

Resultado esperado após a 

seqüência de instruções 

PC ACC Z N Memória 

//teste11 

//Operações Aritméticas 

//Operações Simples 

int main(){ 

        int a=0, b=0, soma=0,  

            sub=0, mult=0, div=0; 

         

        scanf(a,b);  

 

        soma = a+b ; 

        sub  = a-b; 

         

        printf(soma) ; 

        printf(sub) ; 

} 

.data 

    a  :  0 

    b  :  0 

    soma  :  0 

    sub  :  0 

    mult  :  0 

    div  :  0 

.text 

_MAIN: 

    LD              $in_port 

    STO             a 

    LD              $in_port 

    STO             b 

    LD              a 

    ADD             b 

    STO             soma 

    LD              a 

    SUB             b 

    STO             sub 

    LD              soma 

    STO             $out_port 

    LD              sub 

    STO             $out_port 

    HLT             0 

14 0 1 0 

a->Mem[0]=1 

b->Mem[1]=1 

soma->Mem[2]=2 

sub->Mem[3]=0 

$in_port = 1 

$out_port = 2 

 

//teste12 

// Desvios Condicionais 

// SE’s aninhados 

int main(){ 

         

    int a=0,b=0,c=0; 

         

    scanf (a,b,c); 

     

    if (a==b) 

        printf(1);  

    else { 

        if (a==b)  

            printf (2);       

        else          

            printf (3) ;           

       }   

} 

 

.data 

    a  :  0 

    b  :  0 

    c  :  0 

.text 

_MAIN: 

    LD              $in_port 

    STO             a 

    LD              $in_port 

    STO             b 

    LD              $in_port 

    STO             c 

    LD              a 

    SUB             b 

    BNE             ELSE1 

    LDI             1 

    STO             $out_port 

    JMP             FIMSE1 

ELSE1: 

    LD              a 

    SUB             b 

    BNE             ELSE2 

20 1 1 0 

a->Mem[0]=1 

b->Mem[1]=1 

c->Mem[2]=1 

$in_port = 1 

$out_port = 1 
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    LDI             2 

    STO             $out_port 

    JMP             FIMSE2 

ELSE2: 

    LDI             3 

    STO             $out_port 

FIMSE2: 

FIMSE1: 

    HLT             0 

//teste13 

//Desvios Condicionais 

// Escolha caso 

int main(){ 

        int opc=0; 

         

        scanf(opc); 

 

        switch (opc)    { 

            case  1:  

                 printf (1); 

                 break;    

             case  2:  

                 printf (2); 

                 break; 

             case  3:  

                 printf (3); 

                 break; 

             default:  

                 printf (4); 

        } 

     

} 

.data 

    opc  :  0 

.text 

_MAIN: 

    LD          $in_port 

    STO         opc 

    STO         t_escolha1 

    SUBI        1 

    BNE         PROXCASO1 

    LDI         1 

    STO         $out_port 

    JMP         FIMESCOLHA1 

PROXCASO1: 

    LD          t_escolha1 

    SUBI        2 

    BNE         PROXCASO2 

    LDI         2 

    STO         $out_port 

    JMP         FIMESCOLHA1 

PROXCASO2: 

    LD          t_escolha1 

    SUBI        3 

    BNE         CASOCONTRARIO

3 

    LDI         3 

    STO         $out_port 

    JMP         FIMESCOLHA1 

CASOCONTRARIO3: 

    LDI         4 

    STO         $out_port 

FIMESCOLHA1: 

    HLT         0 

2 1 0 0 

Opc->Mem[0]=1 

$in_port = 1 

 

//teste14 

// Decremento 

int main()  

{ 

    int contador = 10; 

     

    while (contador > 0) { 

      printf (contador); 

      contador--; 

    } 

    printf (1000); 

} 

.data 

    contador  :  10 

.text 

_MAIN: 

INI_ENQ1: 

    LD          contador 

    SUBI        0 

    BLE         FIM_ENQ1 

    LD          contador 

    STO         $out_port 

    LD          contador 

    SUBI        1 

    STO         contador 

    JMP         INI_ENQ1 

FIM_ENQ1: 

    LDI         1000 

    STO         $out_port 

    HLT         0 

11 1000 1 0 

Contador-

>Mem[0]=0 

$out_port = 1000 

 

//teste15 

//Laços de Repetição 

//faca enquanto 

int main() 

{ 

        int idade=0; 

       do { 

            scanf (idade); 

        } while (idade > 150); 

} 

.data 

    idade  :  0 

.text 

_MAIN: 

INI_ENQ1: 

    LD          $in_port 

    STO         idade 

    SUBI        150 

    BGT         INI_ENQ1 

FIM_ENQ1: 

    HLT         0 

4 -149 0 1 

Idade->Mem[0]=1 

$in_port = 1 
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//teste16 

// Atribuição à vetor 

// Vetor em escreva 

int main() 

{ 

        int vet[10], i; 

         

        for(i = 0; i < 10; i++) 

            vet [i] = i ;            

         

        for(i = 9; i >=0; i--) 

            printf (vet [i]); 

    

} 

.data 

    i  :  0 

    t_vetor1  :  0 

    vet: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

 0, 0, 0 

.text 

_MAIN: 

    LDI         0 

    STO         i 

PARA1: 

    LD          i 

    SUBI        10 

    BGE         FIMPARA1 

    LD          i 

    STO         $indr 

    LD          i 

    STOV        vet 

    LD          i 

    ADDI        1 

    STO         i 

    JMP         PARA1 

FIMPARA1: 

    LDI         9 

    STO         i 

PARA2: 

    LD          i 

    SUBI        0 

    BLT         FIMPARA2 

    LD          i 

    STO         $indr 

    LD          vet 

    STO         $out_port 

    LD          i 

    SUBI        1 

    STO         i 

    JMP         PARA2 

FIMPARA2: 

    HLT             0 

26 -1 0 1 

Vet->Mem[0] =0 

Vet->Mem[1] =1 

Vet->Mem[2] =2 

Vet->Mem[3] =3 

Vet->Mem[4] =4 

Vet->Mem[5] =5 

Vet->Mem[6] =6 

Vet->Mem[7] =7 

Vet->Mem[8] =8 

Vet->Mem[9] =9 

i->Mem[10]=-1 

 

 

 

//teste17 

//Subrotina com Para 

//Chamada de subrotina em escreva 

void mensagem (int in){ 

    int i; 

    for(i = 0; i < in; i++){ 

      printf (0); 

    } 

    for(i = 0; i < in; i++){ 

      printf (1); 

    } 

} 

 

int  calcula (int a, int b){ 

    int resp; 

    resp = a - a + b - b; 

    return (resp); 

} 

 

int main() 

{ 

     printf (calcula (3, 4)); 

     

} 

.data 

    mensagem_in  :  0 

    mensagem_i  :  0 

    calcula_a  :  0 

    calcula_b  :  0 

    calcula_resp  :  0 

.text 

    JMP         _MAIN 

_MENSAGEM: 

    LDI         0 

    STO         mensagem_i 

PARA1: 

    LD          mensagem_i 

    SUB         mensagem_in 

    BGE         FIMPARA1 

     

    LDI         0 

    STO         $out_port 

    LD          mensagem_i 

    ADDI        1 

    STO         mensagem_i 

    JMP         PARA1 

FIMPARA1: 

    LDI         0 

    STO         mensagem_i 

PARA2: 

    LD          mensagem_i 

    SUB         mensagem_in 

    BGE         FIMPARA2      

    LDI         1 

    STO         $out_port 

    LD          mensagem_i 

    ADDI        1 

    STO         mensagem_i 

    JMP         PARA2 

FIMPARA2: 

    RETURN    0 

_CALCULA: 

36 0 1 0 

Mensagem_in-

>Mem[0]=0 

Mensagem_i-

>Mem[1]=0 

Calcula_a-

>Mem[2]=3 

Calcula_b-

>Mem[3]=4 

Calcula_resp-

>Mem[4]=0 
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    LD          calcula_a 

    SUB         calcula_a 

    ADD         calcula_b 

    SUB         calcula_b 

    STO         calcula_resp 

    RETURN    0 

_MAIN: 

    LDI         3 

    STO         calcula_a 

    LDI         4 

    STO         calcula_b 

    CALL        _CALCULA 

    STO         $out_port 

    HLT         0 

//teste18 

int main() 

{ 

    const int TAM = 5; 

    int c; 

    int vet[TAM]; 

 

    for(c = 0; c < TAM; c++) 

    { 

        if (0 ==c) 

          vet[c] = 1 ;         

        else 

            vet [c] = 0; 

         

        printf(vet[c]); 

    } 

} 

.data 

    tam  :  5 

    c  :  0 

    vet : 0, 0, 0, 0, 0 

.text 

_MAIN: 

    LDI             0 

    STO             c 

PARA1: 

    LD              c 

    SUB             TAM 

    BGE             FIMPARA1 

    LDI             0 

    SUB             c 

    BNE             ELSE1 

    LD              c 

    STO             $indr 

    LDI             1 

    STOV        vet 

    JMP             FIMSE1 

ELSE1: 

    LD              c 

    STO             $indr 

    LDI             0 

    STOV        vet 

FIMSE1: 

    LD              c 

    STO             $indr 

    LD              vet 

    STO             $out_port 

    LD              c 

    ADDI        1 

    STO             c 

    JMP             PARA1 

FIMPARA1: 

    HLT             0 

25 0 1 0 

Tam->Mem[0]=5 

c->Mem[1]=5 

vet->Mem[2]=1 

vet->Mem[3]=0  

vet->Mem[4]=0 

vet->Mem[5]=0 

vet->Mem[6]=0 

vet->Mem[7]=0 

vet->Mem[8]=0 

$indr = 4 

$out_port=1 
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E.3  PROGRAMA DE TESTES HELP BIPIDE 4.0 

Testes complementares que são trazidos como exemplos no Bipide 4.0. 

C Código resultante da 

Compilação 

Resultado esperado após a 

seqüência de instruções 

PC ACC Z N Memória 

//teste19 

int main() 

{ 

        //imprime o número inteiro 

32          

        //escrito em notação 

decimal          

        printf(32);           

        //imprime o numero inteiro 

32           

        //escrito em notação 

hexadecimal          

        printf(0x20);      

        //imprime o número inteiro 

32          

        //escrito em notação 

binária          

        printf(0b00100000); 

     

} 

.data 

.text 

_MAIN: 

    LDI             32 

    STO             $out_port 

    LDI             32 

    STO             $out_port 

    LDI             32 

    STO             $out_port 

    HLT             0 

6 32 0 0 
$out_port = 32 

 

//teste20 

int main() 

{ 

        imprime(1);   

        imprime(2); 

        imprime(3); 

}       

  

//Função de retorno vazio que escreve 

variavel      

void imprime(int var)       

{ 

        printf(var);      

}    

 

.data 

    imprime_var  :  0 

.text 

_MAIN: 

    LDI         1 

    CALL        _IMPRIME 

    LDI         2 

    CALL        _IMPRIME 

    LDI         3 

    CALL        _IMPRIME 

    HLT         0 

_IMPRIME: 

    LD          imprime_var 

    STO         $out_port 

    RETURN      0 

13 3 0 0 

Imprime_var-

>Mem[0]=3 

$out_port=3 

 

//teste21 

int main() 

{ 

        int numero  =0;                 

        //lê o valor digitado pelo 

usuário          

        scanf(numero)  ;     

} 

.data 

    numero  :  0 

.text 

_MAIN: 

    LD              $in_port 

    STO             numero 

    HLT             0 

2 1 0 0 

Numero->Mem[0]=1 

$in_port=a 

 

//teste22 

int main() 

{    

        //imprime o número inteiro 32 

        printf(32); 

        int a = 15; 

        //escreve no console o valor da 

variável "a"  

        printf(a);   

}   

.data 

    a  :  15 

.text 

_MAIN: 

    LDI             32 

    STO             $out_port 

    LD              a 

    STO             $out_port 

    HLT             0 

4 15 0 0 

a->Mem[0] 

$out_port=15 
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//teste23 

int main() 

{    

        //Atribuição de valores 

constantes a uma variável          

        int a =0;         

        a = 2;                   

        //Atribuição através de entrada 

de dados, informado pelo 

usuário         

        int b =0;      

        scanf(b) ;              

        //Atribuição através de uma 

variável já informada pelo 

usuário          

        int c ;       

        c = b  ; 

}   

.data 

    a  :  0 

    b  :  0 

    c  :  0 

.text 

_MAIN: 

    LDI             2 

    STO             a 

    LD              $in_port 

    STO             b 

    STO             c 

    HLT             0 

5 1 0 0 

a->Mem[0]=2 

b->Mem[1]=1 

c->Mem[2]=1 

$in_port=1 

// Teste 24 

int main()      

{     

        //Comparação entre valor A e B 

utilizando o operador maior que    

        int a = 5, b = 3 ;      

        if(a > b) 

            printf(a);      

                    

        //Comparação entre A e B 

utilizando o operador igual a      

        if(a == b)        

            printf(a,b);        

                         

        //Comparação entre A e B 

utilizando o operador maior ou igual 

a   

        if(a >= b)         

            printf(a);       

}   

.data 

    a  :  5 

    b  :  3 

.text 

_MAIN: 

    LD              a 

    SUB             b 

    BLE             FIMSE1 

    LD              a 

    STO             $out_port 

FIMSE1: 

    LD              a 

    SUB             b 

    BNE             FIMSE2 

    LD              a 

    STO             $out_port 

    LD              b 

    STO             $out_port 

FIMSE2: 

    LD              a 

    SUB             b 

    BLT             FIMSE3 

    LD              a 

    STO             $out_port 

FIMSE3: 

    HLT             0 

17 5 0 0 
 

$out_port=5 

// Teste 25 

// Teste do GoTo. 

int main() 

{ 

     int i = 10; 

 _VEM: 

     i --; 

 

    if (i >= 5) 

        goto _VEM; 

} 

.data 

    i  :  10 

.text 

_MAIN: 

__VEM: 

    LD              i 

    SUBI            1 

    STO             i 

    SUBI            5 

    BLT             FIMSE1 

    JMP             __VEM 

FIMSE1: 

    HLT             0 

6 -1 0 1 i->Mem[0]=4 

  



204 

 

APÊNDICE F. GRAMÁTICA DO COMPILADOR C 

  1 

  2 

  3 

  4 

  5 

  6 

  7 

  8 

  9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

 28 

 29 

 30 

 31 

 32 

 33 

 34 

 35 

 36 

 37 

 38 

 39 

 40 

 41 

 42 

 43 

 44 

 45 

grammar C; 

 

PR_VAZIO    

 : 'void'   

 ; 

PR_INTEIRO    

 : 'int'   

 ;     

PR_ESCOLHA    

 : 'switch'  

 ; 

PR_CASO     

 : 'case'   

 ; 

PR_CONTRARIO   

 : 'default'  

 ; 

PR_CONST    

 : 'const'   

 ; 

PR_RETORNE    

 : 'return'  

 ;   

PR_PARA     

 : 'for'   

 ; 

PR_PARE     

 : 'break'   

 ; 

PR_FACA     

 : 'do'   

 ; 

PR_ENQUANTO    

 : 'while'   

 ; 

PR_SE     

 : 'if'   

 ; 

PR_SENAO    

 : 'else'   

 ; 

PR_CONTINUAR   

 :  'continue'  

 ; 

PR_VAPARA    
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 46 

 47 

 48 

 49 

 50 

 51 

 52 

 53 

 54 

 55 

 56 

 57 

 58 

 59 

 60 

 61 

 62 

 63 

 64 

 65 

 66 

 67 

 68 

 69 

 70 

 71 

 72 

 73 

 74 

 75 

 76 

 77 

 78 

 79 

 80 

 81 

 82 

 83 

 84 

 85 

 86 

 87 

 88 

 89 

 90 

 91 

 92 

 93 

 94 

 : 'goto'   

 ; 

 

ESCAPECODE   

 : '.' |'Ã¡'| 'Ã ' | 'Ã£' | 'Ã¢' | 'Ã©' | 'Ãª' | 'Ã' 

  |'Ã³'|'Ã´' | 'Ãµ' | 'Ãº' | 'Ã¼'| 'Ã§' | 'ï¿½?' | 'Ã€' 

  |'Ãƒ'| 'Ã‚' | 'Ã‰' | 'ÃŠ' | 'Ã“' | 'Ã”' | 'Ã•' | 'Ãš' 

  | 'Ãœ' | 'Ã‡' | '#' | '$' | '"' | 'Â§' | '?' | 'Â¹' 

  | 'Â²' |'Â³' | 'Â£' | 'Â¢' | 'Â¬' | 'Âª' | 'Âº' | '~' 

  | '\'' | '`' | '\\' | '@' 

 ; 

OPERADOR_NAO    

 : '!' 

 ; 

ID        

 : ('a'..'z'|'A'..'Z'|'_')  

   ('a'..'z'|'A'..'Z'|'0'..'9'|'_')*   

 ; 

INTEIRO      

 : '0'..'9'+ | ('0x'|'0X')(DIGIT_HEX)+  

  | ('0b'|'0B')('0'|'1')+ 

 ;    

ESPACO      

 : ( ' ' | '\t' | '\r' | '\n')  

  {$channel=HIDDEN;}   

 ; 

fragment DIGIT_HEX    

 :  ('0'..'9'|'a'..'f'|'A'..'F')   

 ; 

fragment SEQ_ESC   

 : '\\' ('b'|'t'|'n'|'f'|'r'|'\"'|'\''|'\\')   

  |   ESC_UNICODE   

  |   ESC_OCTAL 

 ;      

fragment ESC_OCTAL   

 : '\\' ('0'..'3') ('0'..'7') ('0'..'7')   

  | '\\' ('0'..'7') ('0'..'7')     

  | '\\' ('0'..'7')  

 ;      

fragment ESC_UNICODE  

 : '\\' 'u' DIGIT_HEX DIGIT_HEX DIGIT_HEX DIGIT_HEX   

 ; 

COMENTARIO     

 :   '//' ~('\n'|'\r')* '\r'? '\n'  

  {$channel=HIDDEN;}   

  | '#' ~('\n'|'\r')* '\r'? '\n'  

  {$channel=HIDDEN;}   

  | '/*' ( options {greedy=false;} : . )* '*/'  

  {$channel=HIDDEN;}  
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 95 

 96 

 97 

 98 

 99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

  | '#asm' ( options {greedy=false;} : . )* '#endasm'  

  {$channel=HIDDEN;}  

 ; 

parse : programa 

 ; 

programa  

 : (declaracoesGlobais[asa] | declaracaoFuncao[asa])* 

 ; 

declaracoesGlobais  

 :  listaDeclaracoes ';' 

 ; 

declaracoesLocais  

 : listaDeclaracoes ';' 

 ; 

listaDeclaracoes  

 : ( (PR_CONST)? declaracaoTipoDado  

  ( declaracao ) (',' declaracao )* ) 

 ; 

declaracao  

 : ( ID  ('[' (expressao)? ']'  

  ('[' (expressao)? ']')? )?  

  ('=' expressao)? )  

 ; 

declaracaoTipoDado  

 :  (PR_INTEIRO) 

 ; 

declaracaoTipoDadoVazio  

 : PR_VAZIO 

 ; 

 

quantificador  

 : ( '[' ']' ('[' ']')? )? 

 ; 

tipoRetornoFuncao  

 : (declaracaoTipoDado  

  | declaracaoTipoDadoVazio)? 

 ; 

declaracaoFuncao 

 : tipoRetornoFuncao quantificador ID  

  '(' listaParametrosFuncao ')'  

  '{' blocos '}' 

        ; 

listaParametrosFuncao  

 : ( ( declaracaoParametro )  

  (',' declaracaoParametro )* )? 

 ; 

declaracaoParametro  

 : declaracaoTipoDado ( '&' )? ID quantificador 

 ; 
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144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

blocos  

 :  ( bloco | declaracoesLocais )* 

 ; 

bloco  

 : ( expressao  ';' 

  | para 

  | pare   ';'   

  | retorne  ';'   

  | continuar  ';' 

  | se 

  | enquanto 

  | facaEnquanto  ';'  

  | escolha   

  | vaPara  ';' 

  | titulo  ) 

 ; 

vaPara  

 : PR_VAPARA ID 

 ; 

titulo 

 : ID ':' 

 ; 

para   

 : PR_PARA  

  '(' ( inicializacaoPara )?  ';'  

  ( expressao )?    ';'  

  ( expressao )?    ')'  

  listaBlocos 

 ; 

inicializacaoPara  

 : (expressao | listaDeclaracoes) 

 ; 

listaBlocos  

 : ( ('{')=> '{' blocos '}' | bloco ) 

 ; 

pare  

 :  PR_PARE 

 ; 

continuar  

 : PR_CONTINUAR 

 ; 

escolha  

 : PR_ESCOLHA '(' expressao ')' '{'  

  ( PR_CASO expressao ':' blocosCaso )+ 

  ( PR_CONTRARIO ':'  blocosCaso )? '}' 

 ; 

blocosCaso  

 :  ( ('{')=> ('{' blocos '}') | ( blocos ) ) 

 ; 



208 

 

 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

enquanto  

 :  PR_ENQUANTO '(' expressao ')' listaBlocos 

 ; 

facaEnquanto  

 : PR_FACA listaBlocos PR_ENQUANTO '(' expressao ')' 

 ; 

se  

 : PR_SE '(' expressao ')' listaBlocos  

  ( PR_SENAO listaBlocos )? 

 ; 

retorne  

 : PR_RETORNE expressao? 

 ; 

pilha  :  

 ; 

expressao  

 : expressao2 pilha ( 

  ( '='   |  

    '+='  |  

    '-='  |  

    '/='  |  

    '*='  |  

    '%='  |  

    '>>=' |  

    '<<=' |  

    '|='  |  

    '&='  |  

    '^='  ) expressao2 )*  

 ; 

expressao2  

 : expressao2_5( ( '&&' | '||' ) expressao2_5 )* 

 ; 

expressao2_5  

 : expressao3 ( ( '==' | '!=') expressao3 )* 

 ; 

expressao3  

 : expressao3_5( ( '>=' | '<=' | '<'  | '>' )  

  expressao4_5 )? 

 ; 

expressao3_5  

 :  expressao4_5 ( ( '&' | '|' | '^' ) expressao4_5 )* 

 ; 

expressao4_5  

 :  expressao5 ( ( '<<' | '>>') expressao5 )* 

 ; 

expressao5  

 : expressao6 ( ( '+' expressao6 )  

  | ( ( '-' )=> '-' expressao6 ) )* 

 ; 
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242 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

274 

275 

276 

277 

278 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

285 

286 

287 

288 

289 

290 

expressao6  

 : expressao7 ( ( '*' | '/' | '%' ) expressao7 )* 

 ; 

expressao7  

 : ( ('-') => ( '-' )?  

  | ( OPERADOR_NAO )* | '~' ) expressao8 

 ; 

expressao8  

 : ( '(' expressao ')'  

  | referencia 

  | tipoPrimitivo  

  | matrizVetor ) ( '++' | '--')? 

 ; 

tipoPrimitivo  

 : INTEIRO 

 ;  

referencia  

 : ID ( ('(') => chamadaFuncao 

  | ('[') => referenciaVetorMatriz 

  | referenciaId ) 

 ; 

referenciaId  

 :  

 ; 

referenciaVetorMatriz  

 : '[' expressao ']' ('[' expressao ']')? 

 ; 

chamadaFuncao  

 : '(' ( listaParametros )? ')' 

 ; 

listaParametros  

 :  ( expressao ) (',' expressao )* 

 ; 

matrizVetor  

 : ( ( '{' '{' )=> matriz | vetor ) 

 ; 

vetor  

 : '{' listaExpressoes '}' 

 ; 

matriz  

 : '{' listaListaExpressoes '}' 

 ; 

listaListaExpressoes  

 : ( '{' listaExpressoes '}' )?  

  ( ','  '{' listaExpressoes '}' )* 

 ; 

listaExpressoes  

 : ( ( expressao )? ) ( ',' ( expressao ) )* 

 ; 



210 

 

APÊNDICE G.  SÍMBOLOS DA LINGUAGEM C 

C Descrição 

<tipoDado> ID (___) 

{ 

    (listaBlocos) 

} 

Declaração de função 

return (___); Retorno de valor de uma função 

int Tipo de dado numérico inteiro 

void Tipo de dado numérico vazio 

const <tipoDado> ID = (valor); Definição de constantes 

      <tipoDado> ID ; Declaração de variáveis 

<tipoDado> ID [__] = {___}; Declaração de Vetores com inicialização 

opcional 

switch(___) 

{ 

    case (___):  

        (listaBlocos) 

    default:  

        (listaBlocos) 

} 

Estrutura seletiva.  

“Default” opcional 

break; Símbolo utilizado dentro de laços de 

repetição e estrutura seletiva. 

for( ___;___;___) 

{ 

    (listaBlocos) 

} 

Laço condicional com repetição 

incremental de acordo com expressão 

do 

{ 

    (listaBlocos) 

} while(___); 

Laço de repetição com condição no fim 

while(___) 

{ 

    (listaBlocos) 

} 

Laço de repetição com condição no início 

if(___) 

{ 

    (listaBlocos) 

} 

Desvio condicional 

else 

{ 

(listaBlocos) 

} 

Negação do ‘SE’ 

goto ID; Salta para o rótulo especificado 

ID: Rótulo chamado por “goto” 

ID ((listaParametros)) Chamada de sub-rotina, incluindo leia e 

escreva 

++, -- Incremento e decremento posfixo 

- Menos unário 

~ Operador bit-a-bit Não 

+,- Operadores aritméticos 

<< >> Operadores de deslocamento lógico bit-a-

bit 
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&, |, ^ Operadores bit-a-bit AND, OR, XOR  

=, +=, -= Operador de atribuição 

>, <, >=, <=, !=, == Operadores relacionais 

 


