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1. Introdução

✔ Nesse tutorial iremos aprender a plotar a abrir um arquivo em Python.



3

2. Método

✔ O primeiro processo natural que temos que realizar para fazer qualquer operação sobre 
algum arquivo é abri-lo

✔ Para abrir um arquivo usando Python, usaremos a função  “open()”

✔ A função retorna um objeto de arquivo e é comumente usado com dois argumentos:

✔ “open (filaname, mode)”

✔ Primeiro argumento (filaname) é simplesmente o nome do arquivo que deseja abrir;

✔ Segundo argumento (mode) é uma string que indica como o arquivo vai ser aberto.
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2. Método

✔ Exemplos de modos diferentes para abrir um arquivo são mostrados na tabela a seguir:

Descrição os modos

✔ “ r ” Abre o arquivo de texto para escrita.

✔ “ w ” Trunca o arquivo pra zero ou cria um arquivo de texto para escrita.

✔ “ a ” Abre para escrita, e cria um arquivo caso não exista.
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2. Método

✔ Vamos exemplificar criando um arquivo chamado teste.
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2. Método

✔ Agora abra o arquivo teste.txt, isso pode ser feito simplesmente com uma única linha em 

Python da seguinte forma:
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2. Método

✔ Ler um arquivo simples em Python pode ser feito usando o método “read()”

✔ A função “read()” lê o arquivo todo de uma vez para uma variável.



8

2. Método

✔ Além do método “read()” também podemos ler o conteúdo de um arquivo usando os 

métodos “readline()” e “readlines()”

✔ “readline()”

        Retorna uma linha do texto a cada chamada, na ordem em que aparecem no arquivo;

✔ “readlines()”

   Retorna uma lista de valores de string do arquivo, sendo que cada string corresponde a         

uma linha do texto;
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2. Método

✔ “readline()”

        Retorna uma linha do texto a cada chamada, na ordem em que aparecem no arquivo;
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2. Método

✔ “readlines()”

   Retorna uma lista de valores de string do arquivo, sendo que cada string corresponde a         

uma linha do texto;
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2. Método

✔ Se houver o interesse de escrever outra frase ou parágrafo no arquivo que já lemos, isso é 
possível usando o método “write()” 

✔ A função “write()” utiliza como argumento a string que desejamos gravar no nosso 
arquivo.
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2. Método

✔ Antes o nosso arquivo “teste” continha a frase “Aprendendo a manipular arquivos em 

Python” agora nosso arquivo gravou a nova frase adicionada pelo comando write.
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2. Método

✔ Caso tenha interesse em manter o texto original do documento, então é necessário usar o 

modo “a”.
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2. Método
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2. Método

✔ Fechar um arquivo após a leitura ou escrita permitirá liberar memória. Para isso basta usar 

o método “close()”


