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capítulo 1
BÁSICO SOBRE O PYTHON

A linguagem de programação Python tem uma 
ampla variedade de construções sintáticas, funções 

de biblioteca-padrão e recursos de ambiente inte-
rativo de desenvolvimento. Felizmente, você poderá 

ignorar a maior parte disso; você só precisará aprender 
o suficiente para escrever alguns pequenos programas 
práticos.

Entretanto você deverá aprender alguns conceitos básicos de programação 
antes de poder fazer algo. Como um aprendiz de feiticeiro, talvez você ache esses 
conceitos misteriosos e tediosos, porém, com um pouco de conhecimento e práti-
ca, você poderá comandar o seu computador como se fosse uma varinha mágica 
para realizar proezas incríveis.

Este capítulo tem alguns exemplos que incentivarão você a digitar no shell 
interativo, o que permitirá executar instruções Python, uma de cada vez, e ver os 
resultados instantaneamente. Usar o shell interativo é ótimo para saber o que as 
instruções Python básicas fazem, portanto experimente usá-lo enquanto acom-
panha este capítulo. Você se lembrará muito mais das tarefas que fizer do que 
dos textos que forem apenas lidos.
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Fornecendo expressões no shell interativo
O shell interativo é executado ao iniciar o IDLE, que foi instalado com o Python na 
introdução. No Windows, abra o menu Start (Iniciar), selecione All Programs4Python 
3.3 (Todos os programas4Python 3.3) e, em seguida, selecione IDLE (Python GUI). No 
OS X, selecione Applications 4MacPython 3.34IDLE (Aplicativos4MacPython 3.34IDLE 
). No Ubuntu, abra uma janela de Terminal e digite idle3.

Uma janela com o prompt >>> será apresentada: é o shell interativo. Digite 
2 + 2 no prompt para fazer o Python realizar uma operação matemática simples.

>>> 2 + 2

4

A janela do IDLE agora deverá exibir um texto como:

Python 3.3.2 (v3.3.2:d047928ae3f6, May 16 2013, 00:06:53) [MSC v.1600 64 bit (AMD64)] on 
win32

Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.

>>> 2 + 2

4

>>>

Em Python, 2 + 2 é chamado de expressão, que é o tipo de instrução de pro-
gramação mais básico da linguagem. As expressões são constituídas de valores 
(como 2) e de operadores (como +), e elas sempre podem ser avaliados como (ou 
seja, reduzidos a) um único valor. Isso quer dizer que podemos usar expressões 
em qualquer lugar no código Python em que poderíamos usar também um valor.

No exemplo anterior, 2 + 2 é avaliado como um único valor igual a 4. Um valor 
único sem operadores também é considerado uma expressão, porém é avaliado 
somente como si mesmo, conforme mostrado a seguir:

>>> 2

2
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TUDO BEM SE ERRAR!

Os programas falharão se contiverem códigos que o computador possa 
não entender, e isso fará o Python exibir uma mensagem de erro. Entretanto 
uma mensagem de erro não fará seu computador parar de funcionar, portanto 
não tenha medo de cometer erros. Um crash (falha) somente quer dizer que o 
programa parou de executar de forma inesperada.

Se quiser saber mais sobre uma mensagem de erro, procure o texto exato da 
mensagem online para descobrir mais sobre esse erro específico. Você também 
pode consultar os recursos em http://nostarch.com/automatestuff/ para ver uma 
lista das mensagens de erro comuns em Python e seus significados.

Há vários outros operadores que também podemos usar em expressões Python. 
Por exemplo, a tabela 1.1 lista todos os operadores matemáticos em Python.

Tabela 1.1 – Operadores matemáticos, do maior para o menor nível de precedência

Operador Operação Exemplo Avaliado como...

** Exponencial 2 ** 3 8

% Módulo/resto 22 % 8 6

// Divisão inteira 22 // 8 2

/ Divisão 22 / 8 2.75

* Multiplicação 3 * 5 15

- Subtração 5 - 2 3

+ Adição 2 + 2 4

A ordem das operações (também chamada de precedência) dos operadores 
matemáticos em Python é semelhante àquela usada na matemática. O operador 
** é avaliado em primeiro lugar; os operadores * /, // e % são avaliados a seguir, da 
esquerda para a direita, e os operadores + e - são avaliados por último (também 
da esquerda para a direita). Podemos usar parênteses para sobrepor a precedência 
normal caso seja necessário. Forneça as expressões a seguir no shell interativo:

>>> 2 + 3 * 6

20

>>> (2 + 3) * 6

30
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>>> 48565878 * 578453

28093077826734

>>> 2 ** 8

256

>>> 23 / 7

3.2857142857142856

>>> 23 // 7

3

>>> 23 % 7

2

>>> 2      +           2

4

>>> (5 - 1) * ((7 + 1) / (3 - 1))

16.0

Em cada caso, você como programador deve fornecer a expressão, porém o Python 
fará a parte difícil de avaliá-la como um único valor. O Python continuará avaliando 
partes da expressão até ela se transformar em um único valor, como mostra a figura 1.1.

(5 - 1) * ((7 + 1) / (3 - 1))

4 * ((7 + 1) / (3 - 1))

4 * (      ) / (3 - 1))8

4 * (      ) / (      )8 2

4 * 4.0

16.0

Figura 1.1 – Avaliar uma expressão a reduz a um único valor.

Essas regras para reunir operadores e valores e formar expressões são uma 
parte fundamental do Python como uma linguagem de programação, assim como 
as regras gramaticais que nos ajudam na comunicação. Aqui está um exemplo:

Esta é uma sentença gramaticalmente correta em português.

Esta gramaticalmente é sentença não em português correta uma.

A segunda linha é difícil de interpretar, pois ela não segue as regras do portu-
guês. De modo semelhante, se você digitar uma instrução Python inadequada, o 
Python não será capaz de entendê-la e exibirá uma mensagem de erro SyntaxError, 
conforme mostrada a seguir:
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>>> 5 +

  File "<stdin>", line 1

    5 +

      ^

SyntaxError: invalid syntax

>>> 42 + 5 + * 2

  File "<stdin>", line 1

    42 + 5 + * 2

             ^

SyntaxError: invalid syntax

É sempre possível verificar se uma instrução funciona digitando-a no shell 
interativo. Não se preocupe em quebrar o computador: o pior que pode acontecer 
é o Python responder com uma mensagem de erro. Desenvolvedores profissionais 
de software obtêm mensagens de erro o tempo todo enquanto escrevem códigos.

Tipos de dado inteiro, de ponto flutuante e string
Lembre-se de que as expressões são apenas valores combinados com operadores 
e que elas são sempre avaliadas como um único valor. Um tipo de dado é uma 
categoria para valores, e todo valor pertence exatamente a um tipo de dado. Os 
tipos de dado mais comuns em Python estão listados na tabela 1.2. Os valores 
-2 e 30, por exemplo, são chamados de valores inteiros (integers). O tipo de dado 
inteiro (ou int) representa valores que contêm números inteiros. Os números com 
um ponto decimal, como 3.14, são chamados de números de ponto flutuante (ou 
floats). Observe que, apesar de o valor 42 ser um inteiro, o valor 42.0 é um número 
de ponto flutuante.

Tabela 1.2 – Tipos comuns de dados

Tipo de dado Exemplos

Inteiros -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5

Números de ponto flutuante -1.25, -1.0, --0.5, 0.0, 0.5, 1.0, 1.25

Strings 'a', 'aa', 'aaa', 'Hello!', '11 cats'

Os programas Python também podem ter valores textuais chamados strings 
ou strs. Sempre insira caracteres de aspa simples (') – como em 'Hello' ou em 
'Goodbye cruel world!' – ao redor de sua string para que o Python saiba em que ponto 
a string começa e termina. Você pode até mesmo ter uma string sem caracteres, 
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ou seja, '', que é chamada de string vazia. As strings serão explicadas com mais 
detalhes no capítulo 4.

Se você vir a mensagem de erro SyntaxError: EOL while scanning string literal 
(SyntaxError: EOL enquanto analisava a string literal), é provável que tenha esqueci-
do o último caractere de aspas simples no final da string, como no exemplo a seguir:

>>> 'Hello world!

SyntaxError: EOL while scanning string literal

Concatenação e repetição de strings
O significado de um operador pode mudar de acordo com os tipos de dados dos 
valores próximos a ele. Por exemplo, + é o operador de adição quando atua sobre 
dois valores inteiros ou de ponto flutuante. Entretanto, quando + é usado com dois 
valores do tipo string, ele une as strings, constituindo o operador de concatenação 
de strings. Digite o seguinte no shell interativo:

>>> 'Alice' + 'Bob'

'AliceBob'

A expressão é avaliada como um único valor novo do tipo string que combina 
o texto das duas strings. Entretanto, se você tentar usar o operador + em uma 
string e um valor inteiro, o Python não saberá como lidar com isso e exibirá uma 
mensagem de erro.

>>> 'Alice' + 42

Traceback (most recent call last):

  File "<pyshell#26>", line 1, in <module>

    'Alice' + 42

TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly

A mensagem de erro Can't convert 'int' object to str implicitly (Não foi possível 
converter o objeto ‘int’ para str implicitamente) quer dizer que o Python achou 
que você estava tentando concatenar um inteiro à string 'Alice'. Seu código deverá 
converter explicitamente o inteiro em uma string, pois o Python não pode fazer 
isso automaticamente. (A conversão de tipos de dados será explicada na seção 
“Dissecando seu programa” na página 49, em que as funções str(), int() e float() 
serão discutidas.)
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O operador * é usado para multiplicação quando atua sobre dois valores 
inteiros ou de ponto flutuante. Porém, quando for usado em um valor do tipo 
string e um valor inteiro, o operador * corresponderá ao operador de repetição de 
string. Forneça uma string multiplicada por um número no shell interativo para 
ver esse operador em ação:

>>> 'Alice' * 5

'AliceAliceAliceAliceAlice'

A expressão é avaliada como um único valor do tipo string que repete o valor 
original um número de vezes igual ao valor inteiro. A repetição de string é um 
truque útil, porém não é usada com tanta frequência quanto a concatenação de 
strings.

O operador * pode ser usado apenas com dois valores numéricos (para mul-
tiplicação) ou com um valor do tipo string e um valor inteiro (para repetição de 
string). Caso contrário, o Python simplesmente exibirá uma mensagem de erro.

>>> 'Alice' * 'Bob'

Traceback (most recent call last):

  File "<pyshell#32>", line 1, in <module>

    'Alice' * 'Bob'

TypeError: can't multiply sequence by non-int of type 'str'

>>> 'Alice' * 5.0

Traceback (most recent call last):

  File "<pyshell#33>", line 1, in <module>

    'Alice' * 5.0

TypeError: can't multiply sequence by non-int of type 'float'

O fato de o Python não entender essas expressões faz sentido: não podemos 
multiplicar duas palavras, e é difícil repetir uma string qualquer um número 
fracionário de vezes.

Armazenando valores em variáveis
Uma variável é como uma caixa na memória do computador, em que podemos 
armazenar um único valor. Se quiser usar posteriormente o resultado de uma 
expressão avaliada em seu programa, você poderá salvá-la em uma variável.
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Instruções de atribuição
Valores são armazenados em variáveis por meio de uma instrução de atribuição. 
Uma instrução de atribuição consiste de um nome de variável, um sinal de 
igualdade (chamado de operador de atribuição) e o valor a ser armazenado. Se a 
instrução de atribuição spam = 42 for especificada, a variável chamada spam conterá 
o valor inteiro 42.

Pense em uma variável como uma caixa etiquetada em que um valor é inserido, 
como mostra a figura 1.2.

Figura 1.2 – É como se spam = 42 dissesse ao programa que “a variável spam agora contém o 
valor inteiro 42”.

Por exemplo, digite o seguinte no shell interativo:

u >>> spam = 40

>>> spam

40

>>> eggs = 2

v >>> spam + eggs

42

>>> spam + eggs + spam

82

w >>> spam = spam + 2

>>> spam

42

Uma variável é inicializada (ou criada) na primeira vez que um valor é arma-
zenado nela u. Depois disso, você poderá usá-la em expressões, juntamente com 
outras variáveis e outros valores v. Quando uma variável recebe um novo valor 
w, o valor antigo é esquecido, motivo pelo qual spam é avaliado com 42, e não com 
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40, no final do exemplo. Esse processo se chama sobrescrever a variável. Digite o 
código a seguir no shell interativo para tentar sobrescrever uma string:

>>> spam = 'Hello'

>>> spam

'Hello'

>>> spam = 'Goodbye'

>>> spam

'Goodbye'

Assim como a caixa da figura 1.3, a variável spam nesse exemplo armazena 'Hello' 
até você substituí-la por 'Goodbye'.

Figura 1.3 – Quando um novo valor é atribuído a uma variável, o valor antigo é 
esquecido.

Nomes de variáveis
A tabela 1.3 apresenta exemplos de nomes permitidos para variáveis. Você pode 
dar qualquer nome a uma variável desde que ele obedeça às três regras a seguir:

1. O nome pode ser constituído somente de uma palavra.

2. Somente letras, números e o caractere underscore (_) podem ser usados.

3. O nome não pode começar com um número.

Há distinção entre letras maiúsculas e minúsculas nos nomes de variáveis (são 
case sensitive); isso quer dizer que spam, SPAM, Spam e sPaM são quatro variáveis dife-
rentes. Iniciar as variáveis com uma letra minúscula é uma convenção do Python.
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Tabela 1.3 – Nomes válidos e inválidos de variáveis

Nomes válidos de variáveis Nomes inválidos de variáveis

balance current-balance (hifens não são permitidos) 

currentBalance current balance (espaços não são permitidos)

current_balance 4account (não pode começar com um número)

_spam 42 (não pode começar com um número)

SPAM total_$um (caracteres especiais como $ não são permitidos)

account4 'hello' (caracteres especiais como ' não são permitidos)

Este livro utiliza camelcase para os nomes das variáveis no lugar de underscores, 
ou seja, usa variáveis como lookLikeThis em vez de looking_like_this. Alguns progra-
madores experientes podem enfatizar que o estilo oficial de codificação Python, a 
PEP 8, afirma que underscores devem ser usados. Sem fazer apologia, prefiro usar 
camelcase e destaco “A Foolish Consistency Is the Hobgoblin of Little Minds” 
(Uma consistência tola é o demônio das mentes medíocres) na própria PEP 8:

“A consistência usando o guia de estilos é importante. Porém, 
acima de tudo, saiba quando ser inconsistente – às vezes, o guia de 
estilo simplesmente não se aplica. Na dúvida, utilize o bom senso.”1

Um bom nome de variável descreve os dados que ela contém. Suponha que 
você tenha se mudado para uma casa nova e tenha etiquetado todas as caixas 
de mudança como Objetos. Você jamais encontrará nada! Os nomes de variáveis 
spam, eggs e bacon são usados como nomes genéricos nos exemplos deste livro e em 
boa parte da documentação do Python (inspirados no esquete “Spam” do Monty 
Python), porém, em seus programas, um nome descritivo ajudará a deixar seu 
código mais legível.

Seu primeiro programa
Embora o shell interativo seja conveniente para executar uma instrução Python de 
cada vez, para criar programas Python completos, você deverá digitar as instruções 
no editor de arquivo. O editor de arquivo é semelhante aos editores de texto como 
o Notepad ou o TextMate, porém tem algumas funcionalidades específicas para 
a digitação de código-fonte. Para abrir o editor de arquivo no IDLE, selecione 
File4New Window (Arquivo4Nova janela).
1 N.T.: Tradução livre de acordo com a citação original em inglês: “Consistency with the style guide 

is important. But most importantly: know when to be inconsistent – sometimes the style guide 
just doesn’t apply. When in doubt, use your best judgment.”
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A janela apresentada deverá conter um cursor à espera de seus dados de en-
trada, porém será diferente do shell interativo, que executa as instruções Python 
assim que você tecla enter. O editor de arquivo permite digitar diversas instruções, 
salvar o arquivo e executar o programa. Eis o modo de diferenciar o editor de 
arquivo do shell interativo:

• A janela do shell interativo sempre será aquela que contém o prompt >>>.

• A janela do editor de arquivo não contém o prompt >>>.

Agora é hora de criar o seu primeiro programa! Quando a janela do editor de 
arquivo abrir, digite o código a seguir:

u # Este programa diz hello e pergunta o meu nome.

v print('Hello world!')

print('What is your name?')    # pergunta o nome

w myName = input()

x print('It is good to meet you, ' + myName)

y print('The length of your name is:')

print(len(myName))

z print('What is your age?')    # pergunta a idade

myAge = input()

print('You will be ' + str(int(myAge) + 1) + ' in a year.')

Após ter inserido o código-fonte, salve-o para que não seja necessário digitá-lo 
novamente sempre que o IDLE for iniciado. No menu que está na parte superior 
da janela do editor de arquivo, selecione File4Save As (Arquivo4Salvar como). 
Na janela Save As (Salvar como), digite hello.py no campo File Name (Nome do 
arquivo) e, em seguida, clique em Save (Salvar).

Salve seus programas de vez em quando enquanto estiver digitando-os. Dessa 
maneira, se o computador falhar ou você sair acidentalmente do IDLE, o código 
não será perdido. Como atalho, você pode teclar ctrl-S no Windows e no Linux ou 
z-S no OS X para salvar seu arquivo.

Após ter salvado o programa, vamos executá-lo. Selecione Run4Run Module 
(Executar4Executar módulo) ou simplesmente pressione a tecla F5. Seu progra-
ma deverá executar na janela do shell interativo que apareceu quando o IDLE foi 
iniciado. Lembre-se de que você deve pressionar F5 na janela do editor de arquivo, 
e não na janela do shell interativo. Forneça o seu nome quando o programa so-
licitar. A saída do programa no shell interativo deverá ter a seguinte aparência:
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Python 3.3.2 (v3.3.2:d047928ae3f6, May 16 2013, 00:06:53) [MSC v.1600 64 bit (AMD64)] on win32

Type "copyright", "credits" or "license()" for more information.

>>> ================================ RESTART ================================

>>>

Hello world!

What is your name?

Al

It is good to meet you, Al

The length of your name is:

2

What is your age?

4

You will be 5 in a year.

>>>

Quando não houver mais linhas de código para executar, o programa Python 
encerrará, ou seja, deixará de executar. (Também podemos dizer que o programa 
Python saiu.)

Você pode fechar o editor de arquivo clicando no X na parte superior da ja-
nela. Para recarregar um programa salvo, selecione File4Open (Arquivo4Abrir) 
no menu. Faça isso agora; na janela que aparecer, selecione hello.py e clique no 
botão Open (Abrir). Seu programa hello.py salvo anteriormente deverá ser aberto 
na janela do editor de arquivo.

Dissecando seu programa
Com seu novo programa aberto no editor de arquivo, vamos fazer um tour rápido 
pelas instruções Python utilizadas observando o que cada linha de código faz.

Comentários
A linha a seguir é chamada de comentário.

u # Este programa diz hello e pergunta o meu nome.

O Python ignora comentários e você pode usá-los para escrever notas ou para 
que você mesmo se lembre do que o código está tentando fazer. Qualquer texto 
até o final da linha após o sinal de sustenido (#) faz parte de um comentário.
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Às vezes, os programadores colocarão um # na frente de uma linha de código 
para removê-la temporariamente enquanto estiverem testando um programa. Isso 
se chama comentar o código e pode ser útil quando você estiver tentando descobrir 
por que um programa não funciona. O # poderá ser removido posteriormente, 
quando você estiver pronto para colocar a linha de volta.

O Python também ignora a linha em branco após o comentário. Você pode 
acrescentar quantas linhas em branco quiser em seu programa. Isso pode deixar 
o seu código mais fácil de ler, como se fossem parágrafos em um livro.

Função print()
A função print() exibe na tela o valor do tipo string que está entre parênteses.

v print('Hello world!')

print('What is your name?') # pergunta o nome

A linha print('Hello world!') quer dizer “exiba o texto que está na string 'Hello 
world!'”. Quando o Python executa essa linha, dizemos que ele está chamando a 
função print() e que o valor do tipo string está sendo passado para a função. Um 
valor passado para uma função chama-se argumento. Observe que as aspas não 
são exibidas na tela. Elas simplesmente marcam os locais em que a string começa 
e termina e não fazem parte do valor da string.

N O T A  Também podemos usar essa função para inserir uma linha em branco na 
tela; basta chamar print() sem nada entre parênteses.

Ao escrever um nome de função, os parênteses de abertura e de fechamento no 
final o identificam como o nome de uma função. É por isso que, neste livro, você 
verá print() em vez de print. O capítulo 2 descreve as funções com mais detalhes.

Função input()
A função input() espera o usuário digitar um texto no teclado e pressionar enter.

w myName = input()

Essa chamada de função é avaliada como uma string igual ao texto do usuário, 
e a linha de código anterior atribui o valor dessa string à variável myName.
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Você pode pensar na chamada da função input() como uma expressão avaliada 
com qualquer string que o usuário digitar. Se o usuário digitar 'Al', a expressão 
será avaliada como myName = 'Al'.

Exibindo o nome do usuário
A chamada a seguir a print() contém a expressão 'It is good to meet you, ' + myName 
entre parênteses.

x print('It is good to meet you, ' + myName)

Lembre-se de que as expressões sempre podem ser avaliadas como um único 
valor. Se 'Al' for o valor armazenado em myName na linha anterior, essa expressão 
será avaliada como 'It is good to meet you, Al'. Esse valor único de string então é 
passado para print(), que o exibirá na tela.

Função len()
Podemos passar um valor de string à função len() (ou uma variável contendo 
uma string), e a função será avaliada como o valor inteiro referente à quantidade 
de caracteres dessa string.

y print('The length of your name is:')

print(len(myName))

Digite o seguinte no shell interativo para testar isso:

>>> len('hello')

5

>>> len('My very energetic monster just scarfed nachos.')

46

>>> len('')

0

Assim como nesses exemplos, len(myName) é avaliado como um inteiro. Esse valor 
é então passado para print() para ser exibido na tela. Observe que print() permite 
que tanto valores inteiros quanto strings sejam passados a ele. Contudo observe 
o erro mostrado quando digitamos o seguinte no shell interativo:
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 >>> print('I am ' + 29 + ' years old.')

Traceback (most recent call last):

  File "<pyshell#6>", line 1, in <module>

    print('I am ' + 29 + ' years old.')

TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly

Não é a função print() que está causando esse erro, mas a expressão que você 
tentou passar para ela. Você obterá a mesma mensagem de erro se digitar a ex-
pressão sozinha no shell interativo.

>>> 'I am ' + 29 + ' years old.'

Traceback (most recent call last):

  File "<pyshell#7>", line 1, in <module>

    'I am ' + 29 + ' years old.'

TypeError: Can't convert 'int' object to str implicitly

O Python mostra um erro porque podemos usar o operador + somente para 
somar dois inteiros ou concatenar duas strings. Não podemos somar um inteiro 
e uma string, pois isso é agramatical em Python. Isso pode ser corrigido usando 
uma versão em string do inteiro, conforme explicado na próxima seção.

Funções str(), int() e float()
Se quiser concatenar um inteiro como 29 a uma string e passar o resultado para 
print(), será necessário obter o valor '29', que é forma em string de 29. A função 
str() pode receber um valor inteiro e será avaliada como uma versão em string 
desse valor, da seguinte maneira:

>>> str(29)

'29'

>>> print('I am ' + str(29) + ' years old.')

I am 29 years old.

Como str(29) é avaliado como '29', a expressão 'I am ' + str(29) + ' years old.' 
será avaliada como 'I am ' + '29' + ' years old.' que, por sua vez, será avaliada 
como 'I am 29 years old.'. Esse é o valor passado para a função print().

As funções str(), int() e float() serão respectivamente avaliadas como as formas 
em string, inteiro e de ponto flutuante do valor que você passar. Experimente 
converter alguns valores no shell interativo usando essas funções e observe o 
que acontece.
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>>> str(0)

'0'

>>> str(-3.14)

'-3.14'

>>> int('42')

42

>>> int('-99')

-99

>>> int(1.25)

1

>>> int(1.99)

1

>>> float('3.14')

3.14

>>> float(10)

10.0

Os exemplos anteriores chamam as funções str(), int() e float() e passam va-
lores de outros tipos de dados para obter a forma em string, inteiro ou de ponto 
flutuante desses valores.

A função str() será conveniente quando houver um inteiro ou um número de 
ponto flutuante que você queira concatenar em uma string. A função int() tam-
bém será útil se houver um número na forma de string que você queira usar em 
alguma operação matemática. Por exemplo, a função input() sempre retorna uma 
string, mesmo que o usuário tenha fornecido um número. Digite spam = input() no 
shell interativo e forneça 101 quando seu texto estiver sendo esperado.

>>> spam = input()

101

>>> spam

'101'

O valor armazenado em spam não é o inteiro 101, mas a string '101'. Se quiser 
realizar alguma operação matemática usando o valor em spam, utilize a função 
int() para obter a forma inteira de spam e, em seguida, armazene esse resultado 
como o novo valor de spam.

>>> spam = int(spam)

>>> spam

101
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Agora você poderá tratar a variável spam como um inteiro em vez de tratá-la 
como string.

>>> spam * 10 / 5

202.0

Observe que, se você passar um valor para int() que não possa ser avaliado 
como inteiro, o Python exibirá uma mensagem de erro.

>>> int('99.99')

Traceback (most recent call last):

  File "<pyshell#18>", line 1, in <module>

    int('99.99')

ValueError: invalid literal for int() with base 10: '99.99'

>>> int('twelve')

Traceback (most recent call last):

  File "<pyshell#19>", line 1, in <module>

    int('twelve')

ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'twelve'

A função int() também será útil se você precisar arredondar um número de 
ponto flutuante para baixo.

>>> int(7.7)

7

>>> int(7.7) + 1

8

Em seu programa, você utilizou as funções int() e str() nas três últimas linhas 
para obter um valor com o tipo de dado apropriado ao código.

z print('What is your age?') # pergunta a idade

myAge = input()

print('You will be ' + str(int(myAge) + 1) + ' in a year.')

A variável myAge contém o valor retornado por input(). Como a função input() 
sempre retorna uma string (mesmo que o usuário tenha digitado um número), 
podemos usar o código int(myAge) para retornar um valor inteiro a partir da string 
em myAge. Esse valor inteiro é então somado a 1 na expressão int(myAge) + 1.

O resultado dessa adição é passado para a função str(): str(int(myAge) + 1). O 
valor em string retornado é concatenado às strings 'You will be ' e ' in a year.' 
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para ser avaliado como um valor mais extenso de string. Essa string maior é fi-
nalmente passada para print() para ser exibida na tela.

Vamos supor que o usuário forneça a string '4' para myAge. A string '4' é con-
vertida em um inteiro para que você possa somar um a esse valor. O resultado é 
5. A função str() converte o resultado de volta em uma string para que ela possa 
ser concatenada à segunda string 'in a year.' e a mensagem final seja criada. Esses 
passos de avaliação são semelhantes ao que está sendo mostrado na figura 1.4.

EQUIVALÊNCIA ENTRE TEXTO E NÚMERO

Embora o valor em string de um número seja considerado um valor total-
mente diferente da versão inteira ou de ponto flutuante, um inteiro pode ser 
igual a um número de ponto flutuante.

>>> 42 == '42'

False

>>> 42 == 42.0

True

>>> 42.0 == 0042.000

True

O Python faz essa distinção porque as strings são texto, enquanto tanto 
inteiros quanto números de ponto flutuante são números.

print('You will be ' + str(int(myAge) + 1) + ' in a year.')

print('You will be ' + str(int(     ) + 1) + ' in a year.')

print('You will be ' + str(              ) + ' in a year.')

print('You will be ' + str(              ) + ' in a year.')

print('You will be ' +                     + ' in a year.')

'4'

'5'

print('You will be 5'                      + ' in a year.')

print('You will be 5 in a year.')

5

4 + 1

Figura 1.4 – Os passos da avaliação se 4 estiver armazenado em myAge.
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Resumo
Podemos calcular o valor de expressões usando uma calculadora ou concatenar 
strings em um processador de texto. Podemos até mesmo repetir strings facilmente 
copiando e colando o texto. Porém as expressões e os valores de seus compo-
nentes – operadores, variáveis e chamadas de função – constituem os blocos de 
construção básicos que compõem os programas. Depois que souber lidar com 
esses elementos, você poderá instruir o Python a realizar operações em grandes 
quantidades de dados.

É bom lembrar-se dos diferentes tipos de operadores (+, -, *, /, //, % e ** para 
operações matemáticas e + e * para operações com strings) e dos três tipos de da-
dos (inteiros, números de ponto flutuante e strings) apresentados neste capítulo.

Algumas funções diferentes também foram apresentadas. As funções print() 
e input() tratam saída (na tela) e entrada (do teclado) de textos simples. A função 
len() recebe uma string e é avaliada como um inteiro correspondente ao número 
de caracteres da string. As funções str(), int() e float() serão avaliadas como as 
formas em string, inteiro e de ponto flutuante do valor que receberem.

No próximo capítulo, aprenderemos a dizer ao Python para tomar decisões 
inteligentes sobre o código a ser executado, quais códigos devem ser ignorados 
e quais devem ser repetidos de acordo com os valores presentes no código. Isso 
é conhecido como controle de fluxo e permite escrever programas que tomem 
decisões inteligentes.

Exercícios práticos
1. Quais das opções a seguir são operadores e quais são valores?

* 
'hello' 
-88.8 
- 
/ 
+ 
5
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2. Qual das opções a seguir é uma variável e qual é uma string?

spam 
'spam'

3. Nomeie três tipos de dados.

4. De que é composta uma expressão? O que fazem as expressões?

5. Este capítulo apresentou as instruções de atribuição, por exemplo, spam = 10. 
Qual é a diferença entre uma expressão e uma instrução?

6. O que a variável bacon conterá após o código a seguir ser executado?

bacon = 20

bacon + 1

7. Para que valores as duas expressões a seguir serão avaliadas?

'spam' + 'spamspam' 
'spam' * 3

8. Por que eggs é um nome válido de variável enquanto 100 é inválido?

9. Quais três funções podem ser usadas para obter uma versão inteira, de 
ponto flutuante ou em string de um valor?

10. Por que a expressão a seguir causa um erro? Como você pode corrigi-la?

'I have eaten ' + 99 + ' burritos.'

Pontos extras: pesquise a documentação do Python online em busca da função len(). 
Ela está em uma página web chamada “Built-in Functions” (Funções internas). 
Passe os olhos pela lista das demais funções Python, verifique o que a função 
round() faz e realize experimentos com ela no shell interativo.


