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MC102 – Aulas 6 e 7
Comandos de Repetição
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aBaseado nas transparências de aula do Prof.: Bruno Cedraz Brandão

1 Assunto

Vamos estudar formas de executar repetidamente partes do código através dos comandos de
repetição do while, while e for da linguagem C. Damos à estrutura que define um bloco
de comandos que será executado repetidas vezes o nome de laço (loop).

2 Para Que Precisamos de Estruturas de Repetição?

Imagine que você quer um programa que mostra os primeiros 3 números ı́mpares. Podemos
simplesmente escrever:

#include <stdio.h>

int main(void)

{

printf("1 3 5\n");

return 0;

}

que nosso problema está resolvido. Mas imagine agora que você quer um programa para
mostrar os primeiros 100 números ı́mpares. Tentar a mesma abordagem, embora posśıvel,
certamente seria imensamente tediosa e suscet́ıvel a erros. Aı́ que entram os comandos de
repetição. Usando o comando for (para) do C, o programa ficaria:

#include <stdio.h>

int main(void)

{

int i;

for (i = 0; i < 100; ++i) {

printf("%d ", 2*i+1);

}

printf("\n");
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return 0;

}

Neste caso, o programa usa uma variável auxiliar i, que vai de 0 a 99 (i < 100) e mostra o
resultado da conhecida equação para números ı́mpares: 2i + 1. Quando i = 0, 2i + 1 = 1,
quando i = 1, 2i + 1 = 3, e assim por diante, até o centésimo número ı́mpar, 2i + 1 = 199,
que corresponde a i = 99. Logo, o comando for acima pode ser entendido como: para todo
i de 0 a 99 mostre 2i + 1.

A sintaxe do for é a seguinte:

for (INICIALIZAÇ~AO; TESTE; ATUALIZAÇ~AO) {

bloco de comandos a ser repetido

...

}

Observe que os três componentes do “cabeçalho”, INICIALIZAÇ~AO, TESTE e ATUALIZAÇ~AO,
são separados por ;’s.

Na região de INICIALIZAÇ~AO, colocamos os valores iniciais, caso necessário, das variáveis
que usaremos no bloco de comandos. Os comandos colocados áı, serão lidos apenas no ińıcio
da execução do for. No exemplo anterior, i só recebe o valor 0 uma vez, no ińıcio.

O for irá executar repetidamente os comandos do bloco, que no exemplo acima corres-
ponde ao printf("%d ", 2*i+1);, enquanto a condição para repetição1 em TESTE for
verdadeira (como no if). Observe que a inicialização vem antes do primeiro teste.

Após todo o bloco de comandos ser executado, o for executa os comandos que estiverem
em ATUALIZAÇ~AO. Geralmente, aqui colocamos comandos que alteram, ou atualizam, as
variáveis que usamos no TESTE. No exemplo acima, incrementamos i para i+1. Observe
que se não atualizarmos i, a condição para repetição sempre será verdadeira e o programa
irá mostrar muitos 1’s na tela. Na verdade continuará mostrando até que alguém feche o
programa manualmente.

A ordem em que as coisas acontecem no for é:

INICIALIZAÇ~AO

TESTE

bloco de comandos...

ATUALIZAÇ~AO

TESTE

bloco de comandos...

ATUALIZAÇ~AO

TESTE

bloco de comandos...

1Mais conhecida como condição de parada, mas como não gosto do nome, não vou usá-lo.
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ATUALIZAÇ~AO

...

Até que o TESTE seja falso. No nosso exemplo:

i = 0; // i = 0

i < 100 ? // VERDADEIRO

printf("%d ", 2*i+1); // 1

++i // i = 1

i < 100 ? // VERDADEIRO

printf("%d ", 2*i+1); // 3

++i // i = 2

...

i < 100 ? // VERDADEIRO

printf("%d ", 2*i+1); // 199

++i // i = 100

i < 100 ? // FALSO

e então executa a última linha, printf("\n");, e o programa acaba.

3 Os Comandos while e do while

Em situações onde não precisamos de uma variável auxiliar que precisa ser iniciada e incre-
mentada, podemos usar outros comandos do C, o while e o do while.

3.1 O Comando while

O while corresponde exatamente ao for, no sentido que:

while(TESTE) == for(;TESTE;)

Isto é, o while é equivalente ao for com a INICIALIZAÇ~AO e ATUALIZAÇ~AO vazios. O
while tem a forma geral:

while (TESTE) {

bloco de comandos a ser repetido

...

}
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Vamos agora usar o while para escrever um programa que calcula a média de n números.

#include <stdio.h>

int main(void)

{

float parcela, total = 0;

int quantidade = 0;

while (scanf("%f", &parcela) == 1) {

total += parcela;

quantidade++;

}

printf("A média é: %.2f\n", total/quantidade);

return 0;

}

O programa acima, continua lendo os valores que o usuário digita, até que ele escreva algo
que não é um número2. Por exemplo:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 f

A média é: 5.00

Ignorando por um momento o detalhe do scanf estar dentro da condição do while, o que
o programa faz é somar todos os valores que o usuário digita na variável total ao mesmo
tempo que incrementa a variável quantidade, que indica o número de valores digitados até
o momento. Quando encontra um valor que não é um número, divide o somatório total pela
quantidade de valores resultando na média. Observe que, no ińıcio do programa, atribúımos o
valor 0 ao total e à quantidade, isto é fundamental porque as variáveis do C sempre começam
com valores aleatórios. Experimente tirar os = 0 do programa para ver no que dá.

Como no for, enquanto a condição para repetição for verdadeira, os comandos dentro do
bloco serão executados novamente e novamente. A questão agora é o que está sendo testado
afinal? Ou melhor, por que scanf(...) == 1? Bem, scanf é uma função do C como
qualquer outra. A exemplo de sqrt3, se fizermos n = sqrt(4), n vai ter o valor 2. Então
dizemos que a função sqrt retorna, ou devolve, um número real, neste caso, com valor 2.
Como vimos em aulas anteriores, o scanf também devolve um valor. Este valor é um número
inteiro que corresponde a quantidade de variáveis que ele conseguiu preencher.

2O programa também para caso o arquivo de entrada chegue ao fim, como veremos mais tarde.
3sqrt vem de square root, ou seja raiz quadrada.
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O programa:

#include <stdio.h>

int main(void)

{

int n, x, y, z;

n = scanf("%d %d %d", &x, &y, &z);

printf("%d\n", n);

return 0;

}

que mostra justamente este número. Abaixo seguem três execuções do programa:

10 20 30

3

20 1.2 5

2

b 10 20

0

No primeiro, entramos três números inteiros, e o scanf retornou o valor correto, 3. No
segundo, entramos 2 números inteiros e um real. Neste caso, o scanf apenas gravou valores
nas duas primeiras variáveis, 20 na primeira e 1 na segunda, e então parou no ’.’. O
problema é que o scanf está esperando apenas números inteiros (%d), e não há pontos4

em números inteiros. Neste caso, o scanf para de tentar ler números inteiros e “avisa”,
através do valor de retorno, que só conseguiu ler dois. No último caso, logo de cara o scanf

encontrou o caractere ’b’, que não é um número, e então para sem guardar valores em
nenhuma variável. Dáı a resposta 0.

3.2 O Comando do while

O do while é muito semelhante ao while, sendo que a diferença é que faz o teste apenas
após executar o bloco. Isto é, o bloco é sempre executado pelo menos uma vez. Para reforçar
esta propriedade, o teste é colocado abaixo do bloco, como mostra a forma geral abaixo:

do {

bloco de comandos a ser repetido

...

} while (TESTE);

Lembre do ’;’ no fim da condição. Ele é necessário no do while.

4Vı́rgulas na notação usada no Brasil.
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Vamos usar o do while para implementar o algoritmo de Euclides5 para o cálculo do
MDC (Máximo Divisor Comum) de dois números inteiros. Este é um algoritmo importante
para o cálculo do MDC pois não depende de fatoração. Apenas lembrando, um algoritmo
é uma seqüência de passos proposta para a solução de um problema. Um programa é uma
implementação computacional de um algoritmo em alguma linguagem de programação, como
C.

O algoritmo de Euclides é como se segue:

Entrada: Dois valores inteiros positivos m > n

Sáıda: O Máximo Divisor Comum de m e n

1: r ← m % n

2: m← n

3: n← r

4: Se n 6= 0, repita todos os passos

caso contrário, m é o MDC

Lembro que m % n significa, resto da divisão de m por n. Na computação chamamos
esta operação de módulo6. m← n significa coloque o valor de n em m, que é equivalente ao
operador = do C. Abaixo seguim três exemplos de uso do algoritmo.

m n r

42 % 28 = 14

28 % 14 = 0

14 % 0 = 0

m n r

33 % 10 = 3

10 % 3 = 1

3 % 1 = 0

1 % 0 = 0

m n r

22 % 14 = 8

14 % 8 = 6

8 % 6 = 2

6 % 2 = 0

2 % 0 = 0

Como o teste é sempre feito ao final, este algoritmo é um convite ao do while. A seguir
mostramos a implementação em C.

5É o algoritmo mais antigo conhecido. Embora esteja presente nos Elementos de Euclides, que data de
300 aC aproximadamente, acredita-se que já era conhecido 200 anos antes. Na verdade, o algoritmo era um
tanto quanto diferente, mas equivalente ao mostrado aqui http://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_
algorithm

6Não confundir com módulo de um vetor, que significa a magnitude.
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#include <stdio.h>

int main(void)

{

int m, n, r;

printf("Digite m e n (m > n > 0): ");

scanf("%d %d", &m, &n);

do {

r = m % n;

m = n;

n = r;

} while (n != 0);

printf("O MDC é %d\n", m);

return 0;

}

O programa acima não verifica se os números são positivos, nem se m > n, apenas avisa
que os números devem ser entrados já nesta forma. Perceba como o do while usado no
programa é exatamente o algoritmo de Euclides passo a passo. Observe também que o se,
neste caso, é implementado como o teste da condição para repetição e não como um comando
if.

4 Alguns Exemplos Importantes

Seguem alguns exemplos importantes do uso das funções de repetição.

4.1 Fatorial

Vamos agora usar C para calcular o fatorial n!. Lembre-se que n! = 1× 2× 3× . . .× n.

#include <stdio.h>

int main(void)

{

int i, n, fat;

printf("Digite n (inteiro positivo): ");

scanf("%d", &n);
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for (fat = 1, i = n; i >= 2; --i) {

fat *= i;

}

printf("%d! é %d\n", n, fat);

return 0;

}

Neste exemplo, usamos uma variável auxiliar, i, para percorrer todos os números entre n
e 2, em ordem decrescente, e então multiplicamos nosso fatorial intermediário, fat, por cada
um deles. No fim, fat vai conter o valor do produto de todos estes números. Note como
colocamos fat = 1 na inicialização. Se tivéssemos inicializado com fat = 0 o programa
não funcionaria, a resposta seria sempre zero (zero multiplicado por qualquer coisa, ainda é
zero).

4.2 Trajetória

Vamos calcular a trajetória de uma bala de canhão7 disparada com uma velocidade inicial
Vo e ângulo θ até que atinja o solo novamente (y = 0). Não vamos considerar o efeito arrasto
com o ar. O que queremos é a posição (x, y) para todo tempo t = to + ∆t. Para simplificar
as coisas, vamos considerar to = 0, xo = 0 e yo = 0. O usuário deve entrar com Vo, θ e ∆t.
Lembre-se: {

x = xo + Vo cos(θ)t

y = yo + Vo sin(θ)t− gt2/2

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#define G 9.8

int main(void)

{

float Vo, theta, dt, x, y, t;

float Vx, Vy;

printf("Entre com Vo (m/s), theta (Rad) e dt (s): ");

7Esta é uma simulação muito simples, recentemente pesquisadores da Universidade de Ilinois (EUA),
constrúıram um modelo de um v́ırus atómo a atómo, totalizando mais de um milhão, e simularam seu
comportamente usando f́ısica quantica durante 50 nanosegundos, mais detalhes em: http://www.hpcwire.
com/hpc/593993.html
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scanf("%f %f %f", &Vo, &theta, &dt);

Vx = Vo * cos(theta);

Vy = Vo * sin(theta);

for (t = 0; y>=0; t += dt) {

x = Vx * t;

y = Vy * t - G * t * t / 2.0;

printf("t: %6.2f\tx: %6.2f\ty: %6.2f\n", t, x, y);

}

return 0;

}

Uma execução t́ıpica deste programa seria parecida com:

Entre com Vo (m/s), theta (Rad) e dt (s): 20 0.785 0.5

t: 0.00 x: 0.00 y: 0.00

t: 0.50 x: 7.07 y: 5.84

t: 1.00 x: 14.15 y: 9.24

t: 1.50 x: 21.22 y: 10.18

t: 2.00 x: 28.30 y: 8.67

t: 2.50 x: 35.37 y: 4.72

t: 3.00 x: 42.44 y: -1.69

O valor 0.785 é aproximadamente π/2, ou seja, 45◦. Lembre-se que para compilar pro-
gramas que usam a biblioteca matemática precisamos do -lm.

4.3 Números Primos (com o comando break)

Queremos determinar se um número inteiro x > 1 é ou não primo. Vamos implementar a
forma mais imediata para descobrir isto, que é verificar se o número é diviśıvel por qualquer
outro maior que 1 e menor que o próprio.

#include <stdio.h>

int main(void)

{

int i, x;

printf("Digite um número inteiro: ");

scanf("%d", &x);

for (i = 2; i < x; ++i) {
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if (x % i == 0) {

break;

}

}

if (i == x) {

printf("%d é primo.\n", x);

} else {

printf("%d n~ao é primo.\n", x);

}

return 0;

}

O comando break, que já vimos quando estudamos o switch, força a sáıda do laço, seja
ele um for, while ou do while. Assim que um comando break é executado, o programa
pula para a linha de código imediatamente abaixo do laço. Entretanto, o break tem efeito
apenas para o laço em que estiver localizado. Se houverem dois laços aninhados (um dentro
do bloco de repetição do outro) e o comando estiver no mais interno, ele sairá deste, mas
permanecerá no externo.

A idéia do programa acima é que, se o número x não for primo, existirá algum i, entre
2 e x-1, para o qual x % i == 0, ou seja, x será diviśıvel por ele. Neste caso, o break será
executado e o laço será interrompido antes que i alcance o mesmo valor de x. O if verifica
exatamente esta condição. Basicamente testa se o laço foi interrompido antes ou não de i

chegar a x.

4.4 Tabuada

Para mostrar que podemos ter laços dentro de laços, vamos montar a tabuada de 2 a n.

#include <stdio.h>

int main(void)

{

int n, i, j;

scanf("%d", &n);

for (i = 2; i <= n; ++i) {

for (j = 1; j < 10; ++j) {

printf("%dx%d=%0.2d ", i, j, i * j);

}

printf("\n");
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}

return 0;

}

Neste exemplo, o laço externo é encarregado de incrementar o primeiro número e pular
a linha, enquanto o laço interno é encarregado incrementar o segundo número e de mostrar
cada linha.

A sáıda do programa, é algo semelhante a:

5

2x1=02 2x2=04 2x3=06 2x4=08 2x5=10 2x6=12 2x7=14 2x8=16 2x9=18

3x1=03 3x2=06 3x3=09 3x4=12 3x5=15 3x6=18 3x7=21 3x8=24 3x9=27

4x1=04 4x2=08 4x3=12 4x4=16 4x5=20 4x6=24 4x7=28 4x8=32 4x9=36

5x1=05 5x2=10 5x3=15 5x4=20 5x5=25 5x6=30 5x7=35 5x8=40 5x9=45

5 Redirecionamento de Entrada e Sáıda (lab05)

Um recurso muito útil para evitar ter que digitar muitos dados manualmente, é o redireci-
onamento da entrada e sáıda padrão do programa. Imagine se tivéssemos que digitar 1200
números para o calculo da média cada vez que rodássemos o programa mostrado na seção
do while. Certamente seria um problema. A alternativa é criar um arquivo, dados.txt,
por exemplo, e usarmos ele, ao invés do teclado. Por exemplo, se criarmos este arquivo, e
colocarmos:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

dentro. Podemos dar o comando:

./media < dados.txt

E o programa executará exatamente como no exemplo visto anteriormente. A organização
dos números do arquivo não importa, coloquei em três linhas apenas para ilustrar que não
precisam ficar na mesma linha e muito menos, apenas um por linha. O <, neste caso, indica,
use o arquivo dados.txt ao invés do teclado.

Da mesma forma podemos redirecionar a sáıda do programa. Se fizermos:

./media < dados.txt > saida.txt

Não vai aparecer nada na tela, mas se abrir-mos o arquivo saida.txt, que será criado
automaticamente, lá estará:

A média é: 5.00

Experimente!
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6 Últimos Detalhes

Uma última informação. As vezes não queremos especificar no “cabeçalho” do laço a condição
de repetição, isto é, a prinćıpio o laço nunca termina, a não ser que um comando break ou
um return seja executado dentro do bloco. Existe uma forma padrão de fazer isto em C,
e é o famoso comando forever, que é basicamente o for, sem nenhum dos componentes do
“cabeçalho” especificado. O forever tem a forma:

for (;;) {

comandos que ser~ao repetidos por toda a eternidade

...

}
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