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1. Listas
Podem ter tipos diferentes de variáveis.
São acessadas por índices.
Ficam entre colchetes [ ].
𝑚𝑖𝑛ℎ𝑎_𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎 = [1, 2, 3, 4, 5]
Indexação Base-0
Índices vão de 0 até comprimento da lista – 1.
𝑚𝑖𝑛ℎ𝑎_𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎[0] à 1
𝑚𝑖𝑛ℎ𝑎_𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎[4] à 5
Alterar Elementos
𝑚𝑖𝑛ℎ𝑎_𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎[2] = "𝑇𝑟ê𝑠"
Índices Negativos
Começam a contar do final.
𝑚𝑖𝑛ℎ𝑎_𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎[−1] à 5
𝑚𝑖𝑛ℎ𝑎_𝑙𝑖𝑠𝑡𝑎[−2] à 4
Métodos de Listas
𝒂𝒑𝒑𝒆𝒏𝒅( ): Adiciona um elemento "x" no final da lista L.
𝐿. 𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑑(𝑥)
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𝒑𝒐𝒑( ): Recebe um índice, remove o elemento com esse índice da lista e retorna
o valor removido.
𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜 = 𝐿. 𝑝𝑜𝑝(𝑖)
𝒓𝒆𝒎𝒐𝒗𝒆( ): Remove um valor, e remove o primeiro elemento que tiver aquele
valor da lista.
𝐿. 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑒("𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑣𝑎𝑖 𝑠𝑒𝑟 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑣𝑖𝑑𝑜")
𝒍𝒆𝒏( ): Retorna o comprimento da lista.
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 𝑙𝑒𝑛(𝐿)
Operações com Listas
Concatenação
[1, 2, 3] + [4, 5, 6] à [1, 2, 3, 4, 5, 6]
Multiplicação
3 ∗ [1, 2] à [1, 2, 1, 2, 1, 2]
Fatia
𝑓𝑎𝑡𝑖𝑎 = 𝐿[𝑎: 𝑏]
Copia um trecho da lista que começa em "𝑎" e para em "𝑏" – 1.
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Matrizes
Listas de listas.
São percorridas com 2 loops e acessadas com 2 índices.
𝑀[𝑖][𝑗] é o elemento da linha "𝑖", coluna "𝑗" da matriz "𝑀".

2. Dicionários
São como listas, só que seus índices não são necessariamente numéricos.
São identificados por chaves { }. Seus elementos são separados por vírgula, na
forma:
𝐷 = { 𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒1 ∶ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟1, 𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒2 ∶ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟2 }
A chave pode ser de qualquer tipo, desde que ele seja imutável (strings, inteiros,
float, etc...). Ou seja, uma lista não pode ser uma chave.
Para acessar um elemento, usamos a chave no lugar do índice:
𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡(𝐷[𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒1]) à 𝐼𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟1
Para adicionar ou alterar uma chave, não é preciso nenhum método. É só
escrever:
𝐷[𝑐ℎ𝑎𝑣𝑒3] = 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟3
Métodos de Dicionários
𝑫. 𝒄𝒐𝒑𝒚( ): cria uma cópia do dicionário 𝐷.
𝑫. 𝒄𝒍𝒆𝒂𝒓( ): apaga todos os itens do dicionário.

3

𝑫. 𝒖𝒑𝒅𝒂𝒕𝒆(𝒙): junta os dicionários 𝑥 e 𝐷, e para as chaves repetidas, escolhe o
valor que estiver em 𝑥.
𝑫. 𝒌𝒆𝒚𝒔( ): retorna uma lista com as chaves do dicionário.
𝑫. 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆𝒔( ): retorna uma lista com os valores do dicionário.
𝑫. 𝒊𝒕𝒆𝒎𝒔( ): retorna uma lista em que cada elemento é uma n-upla na forma
(chave, valor).
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