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Guia Rápido de Voyage200 

Criação de um programa na TI-84 

 

 

1) Criar um ficheiro 

Ir a PRGM > NEW > 1: Create New… 

 

2) Escrever o código 

Ver página 2. 

 

3) Correr o programa 

Ir a PRGM e selecionar o programa. Ao clicar em ENTER é colado para 

a Home o programa. Ao clicar novamente em ENTER, o código inicia.  
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Programação 

Input 

 Existem 2 formas principais de pedir o input dos dados na TI-84.  

1) A primeira é uma interface básica e obtém-se usando um código semelhante ao 

seguinte: 

Input “A min (cm2)”,A  

Teremos uma apresentação semelhante à da 

imagem e a variável ficará guardada em “a”.  

 

2) A segunda é usando o comando Prompt, semelhante ao input, mas com a 

posibilidade de poder colocar varias variaveis na mesma linha.  

Prompt A,B,C  

 

 

Notas sobre tratamento de dados 

 As variáveis são guardadas usando o botão “STO >”, por exemplo: 52->a 

 Uma forma eficiente de utilizar equações complexas é utilizar o solve() para 

a resolver em ordem à variável desejada e copiar esta para o código do 

programa. 

 

Operações de Teste e Controlo 

A Calculadora TI-84 permite a utilização das seguintes funções: For, If e While. 

Alguns exemplos. 

 Exemplo de ciclo IF: 

o If a<0 

Disp “a é negativo” 

If a=0 Then 

Disp “a é igual a 0” 
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Else 

Disp “a é positivo” 

End 

 Exemplo de ciclo while: 

  randInt(0,10)->A 

  5->B 

  While A≠B 

      Disp “TENTA DE NOVO” 

      randInt(0,10)->A 

  End 

 Exemplo de ciclo for: 

  For(i,1,10,1) 

     2^i->A 

     Disp A 

  End 

   

Output 

 Tal como para o input, existem duas formas básicas de apresentar os 

resultados. Uma seria usando uma forma interativa (comando Output), a segunda 

seria através do comando Disp. Vejamos o exemplo: 

52->A 

Disp “RESULTADO” 

Disp “O VALOR DE A:“,A  
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Exemplo do Output Interativo 

Disp “AREA RECTANGULO” 

Input “VALOR DE L=”,L 

Prompt B 

ClrHome 

Output(1,2,”AREA RECTANGULO”) 

Output(2,1,”L=”) 

Output(2,3,L) 

Output(3,1,”B=”) 

Output(3,3,B) 

Output(5,1,”A=”) 

Output(5,3,L) 

Output(5,8,B)  

Output(6,4,”A=”) 

Output(6,6,B*L)  

 

 

Notas 

 Aconselha-se o uso do comando ClrHome no início e fim do programa caso 

se pretenda limpar o texto que possa existir do programa. 

 Caso o Output é extenso, por vezes, este pode exceder o número de linhas 

que o ecrã permite ver. Nestes casos, pode-se usar o comando Pause para 

parar temporariamente de mostrar os comandos Disp¸ retomando estes 

quando se carrega no botão “Enter”. 

 A funcionalidade Output funciona por coordenadas, em que o primeiro 

número corresponde a linha (de 1 até 8) e o segundo as colunas (de 1 até 

16) 

  



 

ntiec@fe.up.pt | www.fe.up.pt/ntiec | facebook.com/ntiec.feup 
 

 

Armazenar Programas 

 A TI-84 tem 2 tipos de memória: RAM e Flash ROM. Para se poder escrever 

um programa este tem que estar na memoria RAM para ser editável, contudo os 

conteúdos desta memória poderão ser apagados, por exemplo, durante uma mudança 

de pilhas. Logo, é aconselhável arquivar os programas após completos para que estes 

fiquem guardados na Flash ROM.  

 Para arquivar um programa ir a: MEM (“2nd” + “+“), selecionar a opção 5 

(Archive), ir ao programa (PRGM) e selecionar o programa, seguido de ENTER 

 

Informações Úteis 

1) Voyage Guidebook: 

http://education.ti.com/media/6CC4C5AED5004F808892046AD33D4A35/ti8

4plus_guidebook_en 

2) A TI-84 só usa variáveis Maiúsculas.  


