
DICAS PARA LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO 

 

1- Separe um local para estudo e determine um horário. 

Este é um passo importante porém ignorado por muitos. Se você iniciar 

a sua jornada de aprendizagem de qualquer modo dificilmente conseguirá 

completá-la. O aprendizado possui a sua eficácia aumentada com a ajuda 

da concentração e esta se faz presente, geralmente, em locais silenciosos e 

sem distrações. 

 

2- Compre boas apostilas 

Mesmo que você esteja aprendendo em um curso presencial ou não, 

recomendo que compres os livros  indicados pelos professores. Com um 

bom material para lhe fornecer suporte terás maior facilidade em acabar 

com as dúvidas, obter bons exemplos e cases, e aprender a escrever com 

elegância e clareza. 

 

3- Utilize comentários para se localizar melhor. 

Insira comentários em todos os lugares possíveis! Sem dúvida, este é 

um passo bastante simples e que poderá lhe salvar tempo e dinheiro no 

futuro! Se você criar o hábito de inserir comentários ou anotações enquanto 

aprende terás maior facilidade para inseri-los quando já estiver trabalhando 

com isso. Lembre-se que mesmo as melhores memórias podem falhar e 

fazer com que após um tempo você não venha a lembrar de como aquele 

programa funciona! 

 

4- Procure aprender com profissionais que já estão na área a um bom 

tempo. 



Comprar bons livros e apostilas já é um grande passo porém ainda tem 

muito mais a ser feito! Alguns profissionais possuem blogs em suas 

empresas nos quais colocam pedaços de códigos, novidades as vezes 

ainda nem amplamente divulgadas e dão bastante dicas, especialmente nos 

comentários. Alguém com experiência poderá te ensinar a evitar alguns 

erros e lhe sugerir um melhor caminho a seguir. Recomendo também que 

assista aos inúmeros vídeos disponíveis no Youtube ou em algum outro 

site. 

 

5- Exercite bastante. 

Sim você tem que exercitar bastante, sem treino dificilmente conseguirás 

assimilar tudo que aprendeste. Refaça os exercícios várias vezes 

consecutivas para gravar e bem cada função de cada variável e trabalhar 

sua lógica. 

 

6- Função e procedimento. 

Podemos dizer que funções/procedimentos são sub-rotinas que 

executam uma tarefa particular. Todas as linguagens de programação 

atuais possuem formas de se criar sub-rotinas incluindo C++, JAVA, C# e 

Object Pascal (Delphi). Além do programador poder criar suas próprias sub-

rotinas, a própria linguagem de programação tem sub-rotinas que facilitam o 

trabalho do programador. Como exemplo podemos citar funções 

matemáticas para calculo de seno, cosseno e tangente, funções de texto 

que podem pegar partes de um texto (substring), contar a quantidade de 

caracteres, transformar tudo em maiúsculo, etc. 

 

7- O que é o algoritmo ? 

Embora as vezes não percebemos, utilizamos algoritmos no nosso dia-

a-dia e não sabemos. Para a execução de alguma tarefa ou mesmo 



resolver algum problema, muitas vezes inconscientemente executamos 

algoritmos. Mas o que é Algoritmo? É simplesmente uma “receita” para 

executarmos uma tarefa ou resolver algum problema. E como toda receita, 

um algoritmo também deve ser finito. Se seguirmos uma receita de bolo 

corretamente, conseguiremos fazer o bolo. A computação utiliza muito esse 

recurso, então se você pretende aprender programação, obviamente deve 

saber o que é algoritmo.  

 

 

8- O que é variável e constante ?  

Programas de computador utilizam os recursos de hardware mais 

básicos para executar algoritmos. Enquanto o processador executa os 

cálculos, a memória é responsável por armazenar dados e servi-los ao 

processador. O recurso utilizado nos programas para escrever e ler dados 

da memória do computador é conhecido como variável, que é simplesmente 

um espaço na memória o qual reservamos e damos um nome. Por 

exemplo, podemos criar uma variável chamada “idade” para armazenar a 

idade de uma pessoa. Você pode imaginar uma variável como uma gaveta 

“etiquetada” em um armário. 

Quando criamos uma variável em nosso programa especificamos que 

tipo de dados pode ser armazenado nela (dependendo da linguagem de 

programação). Por exemplo, a variável nome só poderia armazenar valores 

do tipo texto. Já a variável idade, só poderia armazenar valores do tipo 

número (inteiro). Chamamos este espaço alocado na memória de variável, 

porque o valor armazenado neste espaço de memória pode ser alterado ao 

longo do tempo, ou seja, o valor ali alocado é “variável” ao longo do tempo. 

Diferente das constantes, que é um espaço reservado na memória para 

armazenar um valor que não muda com o tempo. Por exemplo, o valor PI 

(3.14159265359…) que nunca vai mudar! 
 

 



Segue aqui as vinte linguagens de programação mais utilizadas no 

mundo. 

 

 

Fonte: 

http://dicaspro.blogspot.com.br/  

http://www.tecmundo.com.br/tira-duvidas/179245 

http://pt.kioskea.net/faq/377-programacao-como-iniciar-qual-linguagem 


