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1    INTRODUÇÃO 

Com o avanço tecnológico, a necessidade de criar modelos computacionais que 

solucionem os problemas encontrados nas diversas áreas do conhecimento aumentou 

consideravelmente. Isso ocorre pela praticidade de se ter um sistema automatizado que 

resolva desde problemas simples como a criação de uma calculadora, até a criação de 

simulações complexas com múltiplas variáveis na mecânica quântica. Em resumo, podemos 

dizer que a modelagem computacional trata-se de uma área de conhecimento que cuida da 

aplicação de modelos matemáticos e técnicas da computação para compreensão e estudo de 

problemas complexos. Porém, isso só se tornou possível com a evolução dos instrumentos 

computacionais e através da comunicação quase que direta entre o homem e o computador.  
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2    LINGUAGENS E GRAMÁTICA 

 A língua portuguesa possui um enorme grupo de palavras com diversas 

classificações. Essas palavras possuem condições em que podem ser ligadas, assim, 

formando um conjunto de palavras, conhecido como frase, com sentido e concordância 

relacionados para terem uma sintaxe correta. Um exemplo, as palavras “o”, “sapo”, “no”, 

“carro” e “bateu”, juntas, podem formar as frases “o sapo bateu no carro” ou “o carro bateu 

no sapo”, gerando duas sentenças válidas. Além do português possuir regras a serem 

seguidas, outras línguas, como o alemão, o inglês, o francês, entre outras, também possuem 

suas regras de ligação entre suas palavras. Esses conjuntos de regras que uma língua deve 

seguir para uma sintaxe correta, chama-se gramática. 

  

 Gramáticas de Estrutura de Frase 

       Uma gramática fornece um conjunto de símbolos de vários tipos e um conjunto de 

regras para produzir palavras. Ela detém um vocabulário 𝑉, conjunto de símbolos usados 

para construir membros da linguagem, com elementos que não podem ser substituídos, 

terminais, e os que podem ser substituídos, os não terminais, que são indicados, 

respectivamente, por 𝑇 e 𝑁. Existe, também, um membro especial do vocabulário 

chamado de símbolo inicial, indicado por 𝑆, que é o elemento do vocabulário com o qual 

sempre é começado. As regras que especificam quando pode-se substituir uma sequência 

de 𝑉 ∗, o conjunto de todas as sequências de elementos do vocabulário, por outra 

sequência são chamadas de regras de produção da gramática. 

       Assim, uma gramática de estrutura de frase 𝐺 =  (𝑉, 𝑇, 𝑆, 𝑃) consiste em um 

vocabulário 𝑉, um subconjunto 𝑇 de 𝑉 que consiste nos elementos terminais, um símbolo 

inicial 𝑆 de 𝑉 e um conjunto finito de regras de produção 𝑃. O conjunto 𝑉 −  𝑇 é indicado 

por 𝑁. Os elementos de 𝑁 são chamados de símbolos não terminais. Toda regra de 

produção em P deve conter pelo menos um não terminal em seu lado esquerdo. 

       Exemplo, seja 𝐺 =  (𝑉, 𝑇, 𝑆, 𝑃), em que 𝑉 =  {𝑎, 𝑏, 𝐴, 𝐵, 𝑆}, 𝑇 =  {𝑎, 𝑏}, 𝑆 é o 

símbolo inicial e 𝑃 = {𝑆 →  𝐴𝐵𝑎, 𝐴 →  𝐵𝐵, 𝐵 →  𝑎𝑏, 𝐴𝐵 →  𝑏}. 𝐺 é um exemplo de uma 

gramática de estrutura de frase. 

  

 Tipos de Gramáticas de Estrutura de Frase 

       As gramáticas de estrutura de frase podem ser classificadas de acordo com os tipos 

de regra de produção que são permitidas. 
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       Uma gramática de tipo 0 não tem restrições em suas produções. Uma gramática do 

tipo 1 pode ter regras de produção de forma 𝑤 →  𝑤 , em que 𝑤 = 𝑙𝐴𝑟 e 𝑤 = 𝑙𝑤𝑟, em 

que 𝐴 é um símbolo não terminal, 𝑙 e 𝑟 são sequências de zero ou mais símbolos terminais 

ou não terminais e 𝑤 é uma sequência não vazia de símbolos terminais e não terminais. 

Uma gramática de tipo 3 pode ter apenas regras de produção da forma 𝑤 →  𝑤 , em que 

𝑤  é um único símbolo que não é um símbolo terminal. Uma gramática do tipo 3 pode 

ter apenas regras de produção da forma 𝑤 →  𝑤  com 𝑤 = 𝐴 e 𝑤 = 𝑎𝐵 ou 𝑤 = 𝑎, 

em que 𝐴 e 𝐵 são símbolos não terminais e 𝑎 é um símbolo terminal; ou 𝑤 = 𝑆 e 𝑤 =

𝜆. 

       As gramáticas do tipo 2 são chamadas de gramáticas livres de contexto, pois um 

símbolo não terminal, que é o lado esquerdo de uma regra de produção, pode ser 

substituído em uma sequência sempre que ele ocorrer, não importando o que mais estiver 

na sequência. Uma linguagem gerada por uma gramática de tipo 2 é chamada de 

linguagem livre de contexto. 

          Quando existe uma regra de produção da forma 𝑙𝑤 𝑟 → 𝑙𝑤 𝑟 (mas não da forma 

𝑤 →  𝑤 ), a gramática é chamada de tipo 1 ou sensível ao contexto, pois 𝑤  pode ser 

substituído por 𝑤  apenas quando estiver rodeado pelas sequências 𝑙 e 𝑟. Uma linguagem 

gerada por uma gramática do tipo 1 é chamada de linguagem sensível ao contexto. 

       As gramáticas do tipo 3 também são chamadas de gramáticas regulares. Uma 

linguagem gerada por uma gramática regular é denominada regular. 

  

 Árvores de Derivação 

       Uma derivação na linguagem gerada por uma gramática livre de contexto pode ser 

representada graficamente usando uma árvore ordenada enraizada, chamada de árvore de 

derivação ou parse tree. A raiz dessa árvore representa o símbolo inicial. Os vértices 

internos da árvore representam os símbolos não terminais que aparecem na derivação. As 

da árvore representam os símbolos terminais que aparecem. Se a regra de produção 𝐴  𝑤 

aparecer na derivação, em que 𝑤 é uma palavra, o vértice que representa 𝐴 tem como 

filhos os vértices que representam cada símbolo em 𝑤, ordenados da esquerda para a 

direita. Um exemplo de árvore pode ser a abordada na seguinte questão apresentada no 

livro: 

 Exemplo 11: Construa uma árvore de derivação de “o esfomeado coelho come 

rapidamente”. Resposta: 
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Figura 1 - Representação de uma Árvore de Derivação. 

 

 Forma de Backus-Naur 

       Existe outra notação que algumas vezes é usada para especificar uma gramática do 

tipo 2, chamada de forma de Backus-Naur (BNF), em homenagem a John Backus, que a 

inventou, e a Peter Naur, que a redefiniu para o uso na especificação da linguagem de 

programação ALGOL. 

       A forma de Backus-Naur é usada para especificar as regras de sintaxe de muitas 

linguagens de computação, incluindo Java. As regras de produção de uma gramática de 

tipo 2 têm um único símbolo não terminal como seus lados esquerdos. Em vez de listar 

todas as regras de produção separadamente, pode-se combinar todas com o mesmo 

símbolo não terminal do lado esquerdo em uma sentença “→” em uma regra de produção, 

usa-se o símbolo “: : =”. Coloca-se todos os símbolos não terminais em colchetes, “[]”, e 

lista-se todos os lados direitos das regras de produção na mesma sentença, separando-os 

por barras. Por exemplo, as regras de produção 𝐴 →  𝐴𝑎, 𝐴 →  𝑎 e 𝐴 →  𝐴𝐵 podem ser 

combinadas em [𝐴]: : ==  [𝐴]𝑎 | 𝑎 |[𝐴][𝐵]. 

 

3     MÁQUINA DE ESTADOS FINITOS COM SAÍDA 

 O conceito de máquinas de estados finitos, pode ser definido como um modelo 

abstrato de máquinas que possuem memória, ou seja, são máquinas abstratas que capturam 

as partes essenciais de algumas máquinas concretas que vão desde máquinas de vender jornal 

ou de vender refrigerantes, passando por relógios digitais e elevadores, até programas de 

computadores, como alguns procedimentos de editores de texto e compiladores.      

 A representação do modelo de máquinas de estados finitos com saída pode ser 

definido como: 
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     𝑀 =  (𝑆, 𝐼, 𝑂, 𝑓, 𝑔, 𝑠0) 

 Onde:  

 𝑆 é um conjunto finito de estados; 

 𝐼 é um conjunto finito de símbolos (alfabeto) de ENTRADA; 

 𝑂 é um conjunto finito de símbolos (alfabeto) de SAÍDA; 

 𝑓 é uma função de transição que associa ao próximo estado, 𝑓 ∶ 𝑆 × 𝐼 →  𝑆; 

 𝑔 é uma função para a saída, que associa o estado atual (S) e entrada à sua 

saída, ou o estado inicial (𝑠 ) 

Podemos mostrar todas as mudanças de estados e saída de uma máquina através de 

um tabela, na qual primeiramente, deve-se especificar para todos os conjuntos de estados 

e de entradas o seu próximo estado e saída. A seguir, uma tabela simples e simplificada com 

dois estadas de máquina 𝑆 = {𝜎 , 𝜎 }  e um alfabeto 𝐼 =  {𝑎, 𝑏} e suas funções em 𝑓/𝑔. 

             𝐼 

𝑆               
𝑎 𝑏 

𝜎  𝜎 /0 𝜎 /1 

𝜎  𝜎 /1 𝜎 /0 

Tabela 1 – Representação por tabela de uma Máquina de Estados Finitos com Saída. 

Para facilitar a representação da tabela, pode ser feito um grafo orientado 

 

Figura 2 - Grafo de Estado representando uma Máquina de Estados Finitos com Saída.   

 

4    MÁQUINA DE ESTADOS FINITOS SEM SAÍDA 

 Define-se uma máquina de estados finitos como modelos matemáticos utilizados para 

representar procedimentos realizados por objetos no mundo real – como o funcionamento 

de máquinas de venda, componentes de computadores, relógios digitais e entre outros. A 

operação dessas máquinas abstratas é feita de acordo com seus estados, onde cada nova ação 

depende exclusivamente das entradas anteriores. Há duas maneiras principais de representá-



9 
 

las: por meio de uma tabela ou através de um grafo direcionado (chamado de grafo de 

estado).  

 No tópico passado discutiu-se acerca das máquinas capazes de produzirem saídas, 

entretanto existem aquelas que, ao invés de informar o resultado através de um conjunto de 

estados, necessitam que as informações recebidas levem a um dos estados finais definidos. 

 Também nomeadas de autómatos finitos, as máquinas de estados finitos sem saída 

são constituídas por, de acordo com Rosen (2009, p.805): 

“[...] um conjunto finito 𝑆 de estados, um alfabeto de entrada finito 𝐼, uma função 

de transição 𝑓 que associa um próximo estado a cada par de estado e entrada (de 

modo que 𝑓: 𝑆 × 𝐼 → 𝑆), um estado inicial 𝑠  e um subconjunto 𝐹 de 𝑆 que 

consistem nos estados finais (ou estados aceitos).”  

 Assim como as anteriores, elas podem ser representadas a partir de tabelas e grafos 

de estados, sendo que a ilustração de seus estados finais é feita por meio de círculos duplos 

– pode ser vista na figura abaixo. 

 
Figura 3 - Tabela e Grafo de Estado de Autômatos Finitos Determinísticos. 

 Máquinas de Estados Finitos podem ser aplicadas nas mais diversas áreas de estudo, 

sendo principalmente utilizadas para o reconhecimento de linguagem. Este reconhecimento 

é feito se a linguagem 𝐿 representa o conjunto de todas as sequências reconhecidas pela 

máquina 𝑀. Dois autômatos são considerados equivalentes se ambos aceitam a mesma 

linguagem. 

 Um importante conceito acerca da constituição dos autômatos equivalentes é a 

minimização da máquina, esta que consiste em reduzir a quantidade de estados entre eles 

através da formação de classes de equivalência de estados, tornando-os, dessa forma, mais 

eficientes. 

 Existem duas principais divisões acerca dos autômatos finitos, podendo serem: 

determinísticos e não determinísticos. A primeira característica faz referência às máquinas 

que possuem respostas previsíveis a um valor de entrada ou par de estado qualquer, ou seja, 
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há apenas um estado seguinte (Figura 3). Já a segunda diz respeito àquelas onde pode haver 

diversos estados posteriores (Figura 4). 

 
Figura 4 - Tabela e Grafo de Estado de Autômatos Finitos Não Determinísticos. 

 

5    RECONHECIMENTO DE LINGUAGEM 

De maneira informal, uma linguagem pode ser definida como uma forma de 

comunicação, ou também, como sendo um conjunto de elementos (símbolos) e um conjunto 

de métodos (regras) para combinar estes elementos, usado e entendido por uma determinada 

comunidade. 

O reconhecimento de linguagem é feito através de reconhecedores, que produzem 

uma saída binária, onde a resposta depende da aceitação ou rejeição da entrada pela máquina. 

Os autômatos finitos podem ser utilizados como reconhecedores de linguagens regulares, 

tais dispositivos podem ser definidos por um diagrama de estados, isso implica dizer, que 

são capazes de armazenar o status de um objeto em um determinado momento sendo capaz 

de mudá-lo ou causar outras ações baseado na entrada que recebe. Estados indicam as 

diferentes combinações de informações que um objeto pode conter, e não como ele se 

comporta.   

 

Enquanto uma gramática regular gera cadeias de uma linguagem, um autômato finito (𝐿) é 

capaz de analisar uma dada cadeia de entrada e aceitá-la se 𝑤 pertence 𝐿 ou rejeitá-la caso 

contrário 

 

Através de um autômato finito é possível executar o reconhecimento de um conjunto 

regular, que é expresso utilizando expressões regulares – possui uma forma concisa e flexível 

de identificar uma sequência de caracteres de interesse, produzida utilizando as operações 

de concatenação, união e fecho de Kleene. 
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O Teorema de Kleene define que um conjunto é regular se e somente se ele for 

reconhecido por um autômato finito, assim, para uma dada linguagem são necessários alguns 

equivalentes: primeiro, a linguagem deve ser reconhecida por um autômato determinístico; 

segundo, deve ser reconhecida por um autômato não determinístico; e, por último, é descrita 

por uma expressão regular. 

Um outro exemplo de reconhecedor é o autômato com pilha que, diferentemente do 

autômato finito, possui uma memória auxiliar, que é a pilha. Deste modo, este autômato 

permite reconhecer mais linguagens assim, a leitura e a escrita são permitidas a partir do 

topo da pilha, mesmo possuindo suas versões determinísticas e não-determinísticas, mas ao 

contrário dos autômatos finitos, essas versões não são equivalentes. 

 
Figura 5 - Exemplo de Autônomo com pilha. 

 Um autômato de pilha é formalmente definido por uma 6-tupla: 
  

𝑀 = (𝑄, Σ, Γ, δ, q
0
, 𝐹 ) 

 
Onde: 

 𝑄 é um conjunto finito de estados. 

 Σ é um conjunto finito de símbolos, denominado alfabeto de entrada. 

 Γ é um conjunto finito de símbolos, denominado alfabeto da pilha. 

 δ: 𝑄 × Σ ×  Γ → 𝑃(𝑄 ×  Γ ) é a relação de transição. 

 q  é o estado inicial. 

 𝐹 ⊆  𝑄  é o conjunto de estados finais (ou de aceitação). 

 
Um elemento (𝑝, 𝑎, 𝛼, 𝑞, 𝛽) é uma transição de 𝑀. Ela significa que 𝑀, estando no 

estado p, com o símbolo a na cadeia de entrada e com o símbolo 𝛼 no topo da pilha, pode 

consumir o símbolo a transitar para o estado q e desempilhar α substituindo-o por 𝛽. O ∑ ∗ 

e o 𝛤 ∗ denotam o fecho de Kleene do alfabeto de entrada e da pilha, respectivamente. 

Portanto, estes componentes são utilizados para formalizar que o autômato de pilha pode 

consumir qualquer quantidade de símbolos da cadeia de entrada e da pilha. 



12 
 

6    MÁQUINAS DE TURING 

6.1    Biografia 

 Nascido em 23 de junho de 1912, Alan Mathison Turing viveu em um bairro 

residencial de Londres, capital da Inglaterra, onde frequentou diversas escolas e ingressou 

aos 18 anos no curso de Matemática pela Universidade de Cambridge, graduando-se em 

1934.  

 Anos depois, em 1936, Turing apresentou uma teoria a respeito da construção de uma 

máquina capaz de realizar cálculos. Entre 1936 e 1938, aprofundou seus estudos em 

matemática e iniciou sua aprendizagem em criptografia em Princeton, local em que obteve 

seu PhD. A partir de 1938, retornou à Inglaterra e passou a integrar uma organização do 

governo britânico, responsável por quebrar códigos e enigmas, chamada Government Code 

and Cypher School. 

 Com o começo da Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1939, Turing ingressou 

no Bletchley Park, a instalação que reuniu grandes matemáticos e criptógrafos e que teve 

papel crucial na interceptação de mensagens enviadas pelos exércitos do Eixo. Nessa 

instalação, houve uma intensa cooperação de cientistas ingleses, franceses e poloneses para 

decifrar o código utilizado pelos alemães e seus aliados. 

 Turing, através de teorias, foi capaz de inspirar estudos de poloneses engenheiros 

resultando na construção de um artefato que driblasse a máquina Enigma dos aliados, como 

já mencionado, um dispositivo capaz de criptografar mensagens/códigos tornando-os quase 

indecifráveis. Tal invenção, trouxe uma certa vantagem facilitando a vitória contra os países 

do eixo (Alemanha, Itália e Japão).  

 Aos 24 anos de idade, Alan Turing criou um dispositivo que foi capaz de formular   

uma estrutura que fundamentasse a ciência da computação moderna, o que o intitulou “pai 

da ciência computacional” ou “pai da computação”, sendo pioneiro nos estudos de 

computação. Tal aparelho ficou mundialmente conhecido como Maquina de Turing.  

 

6.2    A Máquina 

A Máquina de Turing é um dispositivo teórico conhecido como máquina universal, 

que surge muitos anos antes de existirem os modernos computadores digitais. Baseada em 

uma teoria publicada pela primeira vez em 1936, num artigo intitulado On Computable 

Numbers, with an Application on the Entscheidungsproblem (Em números computáveis, 

com um aplicativo no problema Entscheidungs – “problema de decisão”). De maneira 
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simples, consiste em um modelo abstrato de um computador, que se restringe apenas aos 

aspectos lógicos do seu funcionamento (memória, estados e transições), e não a sua 

implementação física. Numa máquina de Turing pode-se modelar qualquer computador 

digital. 

 Definição formal 

 Sua composição de maneira formal é constituída por: 

1. Um conjunto finito de estados; 

2. Um alfabeto finito de símbolos; 

3. Há ainda um alfabeto também finito das fitas;  

4. Uma variável que representa o número de fitas; 

5. E elementos que pertencem ao conjunto finito de estados, sendo, portanto: 

 Estado inicial  

 Símbolo branco; 

 Conjunto dos estados finais. 

 Por fim, tem-se também, uma função responsável pela transição de movimento, seja 

para a esquerda ou direita.  

 Todos os elementos, que compõem uma máquina de Turing citados acima, são 

representados por letra/símbolos que constituem o alfabeto escolhido para operar na 

máquina. 

 Definição informal 

 Com uma descrição informal, podemos entender a máquina de Turing com sua 

composição formada por: 

1. Uma fita que é dividida em células, uma ao lado da outra. Cada célula contém 

um símbolo de algum alfabeto finito. A fita possui direções infinitas tanto para 

esquerda como para direita. As células não preenchidas são, necessariamente, 

ocupadas por um símbolo especial do alfabeto escolhido, nomeado branco 

(geralmente representado por ¬); 

2. Um cabeçote, que pode ler e escrever símbolos na fita e mover-se para a 

esquerda ou para a direita; 

3. Um registrador de estados, com número finitos dos mesmos, existindo um estado 

obrigatório chamado estado inicial. O estado corresponde a instrução que foi 

designada para máquina, á exemplo, somar ou subtrair, etc. 
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4. Uma tabela de ação (ou função de transição) que diz à máquina que símbolo 

escrever, para que direção movimentar o cabeçote e qual será o novo estado de 

acordo com o dado símbolo que acaba de ser lido. Caso não haja nenhuma 

entrada de dado, a máquina para seu funcionamento. 

 Apesar da máquina de Turing não ter sido implementada fisicamente na totalidade 

pelo seu autor, o processo computacional foi matematicamente demostrado e provado 

no artigo. Turing explicitou um dispositivo lógico que ele chamou de automatic machine 

(ou a‐machine) pela tradução, maquina automática, capaz de ler, escrever e apagar 

símbolos binários em uma fita de comprimento ilimitado e dividida por quadrados de 

igual tamanho.  

 Além de solucionar inúmeros problemas computacionais, precisando apenas de 

regras especificadas de acordo com a questão que se deseja resolver, a máquina de 

Turing também pode servir para diversas outras situações cotidianas no mundo 

matemático, por exemplo, como situações em que é necessário reconhecer um simples 

conjunto de elementos e calcular funções conforme desejado.  

 Através de todas as ideais trazidas e demonstradas no artigo publicado por Turing, 

no mesmo ano, 1936, o termo algoritmo foi formalizado e definido como um conjunto 

finito de instruções simples e precisas, que são descritas com um número finito de 

símbolos.  

 Existe inúmeras variações de maquinas de Turing, que são pensadas e planejadas 

para resolver problemas específicos em situações singulares. Porém, nenhuma máquina 

derivada da de Turing é capaz de supera-la em suas funcionalidades, visto que para cada 

situação a invenção de Turing pode ser aprimorada e utilizada de modo eficiente. 

 

7    CONCLUSÃO 

 A humanidade foi capaz de alavancar sua evolução com o advento da tecnologia, 

utilizando de mecanismos que gradativamente foram se tornando essenciais para nossa 

vivência. Atualmente é praticamente impossível desvincular um computador ou celular de 

nossas vidas e isso se dá pela facilidade que nos é permitido obter conhecimento através 

desses meios. Quando consideramos os primeiros modelos computacionais e relacionamos 

aos seus contextos históricos, é possível compreender que a tendência é que, com o passar 

dos anos, tenha-se problemas cada vez mais sofisticados, necessitando de um 

acompanhamento desses modelos e isso demonstra a importância das interações homem-
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máquina em que ambos evoluem quase que simultaneamente, dependendo um do outro para 

aprender cada vez mais. 
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