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Aulas 12 e 13: Funções

Felipe P.G. Bergo

1 Funções

A linguagem C permite que programas sejam dividos em blocos chamados funções. Funções são
usadas para 2 finalidades principais:

• Dividir programas complexos em trechos curtos que possam ser compreendidos isoladamente.
Grandes aplicações C podem ter centenas de milhares de linhas, mas são compostas de funções
com, no máximo, 500 linhas cada (não é um limite da linguagem, é uma questão de bom senso,
pois funções mais longas tornam os programas dif́ıceis de serem compreendidos e dif́ıceis de
analisar).

• Implementar tarefas que naturalmente operam sobre um pequeno conjunto de argumentos e
geram um resultado.

Em C podemos fazer 4 ações relacionadas a uma função:

• Definir a função, dando sua declaração de parâmetros e o seu corpo (conteúdo).

• Definir o protótipo da função sem definir seu corpo.

• Chamar a função.

• Obter o endereço da função.

Uma função só é “conhecida” pelo programa após ter sido definida ou prototipada. Apenas funções
conhecidas podem ser chamadas ou ter seu endereço tomado. Um protótipo de função tem o formato
mostrado abaixo:

tipo-de-retorno nome_da_funcao ( tipo parametro1, tipo parametro2, ... );

Onde tipo-de-retorno indica o tipo de dados (int, float, char) retornado pela função, e os pares
tipo-parâmetro indicam os parâmetros de entrada da função. Note que o protótipo deve ser termi-
nado por um ponto-e-v́ırgula. Quando uma função não retorna nada, usamos o tipo especial void.
Funções sem parâmetros podem ser prototipadas com (void) ou () como lista de parâmetros.
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A declaração de uma função tem o tipo de retorno, o nome da função, seus parâmetros e o seu
código em um bloco entre chaves:

tipo-de-retorno nome_da_funcao ( tipo parametro1, tipo parametro2, ... )
{
// declaracoes devariaveis locais

// comandos
}

Os nomes de funções seguem as mesmas regras dos nomes de variáveis: devem começar com uma
letra ou sublinha e os demais caracteres podem ser letras, números ou o sublinha.

Uma função pode terminar sua execução a qualquer momento com return(expressão);, com o valor
da expressão como valor de retorno. Em funções com retorno void, basta retornar com return; Se
a execução da função “alcançar” a chave de fechamento, ela retorna. Se isto acontecer em uma
função com retorno não-void, o valor de retorno será indefinido, e o compilador dará um aviso de
que algo está errado com o programa.

Já usamos chamadas de funções do C em nossos programas: podemos usar a chamada de função
dentro de uma expressão para usar seu valor de retorno, ou simplesmente chamá-la como um
comando, descartando qualquer valor de retorno que ela possa ter. Para obter o endereço de uma
função, basta citar o nome da função sem parênteses. Veremos a utilidade disto nas próximas aulas.

void inicializa(); // prototipo
float quadrado(float x); // prototipo

void inicializa() { // definicao da funcao
initscr();
cbreak();
noecho();

}

float quadrado(float x) { // definicao da funcao
return(x*x);

}

// main eh uma funcao tambem, mas eh especial
// porque todo programa C precisa te-la, e voce nunca
// coloca seu prototipo (o C ja tem o prototipo dela).
// O tipo de retorno pode ser int ou void.
int main() {
float y;

inicializa(); // chamada de funcao: parenteses sao necessarios
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y = 3 * quadrado(56); // chamada de funcao em expressao

alguma_funcao_alienigena( quadrado ); // passando o endereco da funcao
// quadrado - note a ausencia
// de parenteses.

return 0;
}

2 Escopo e Ciclo de Vida de Variáveis

Toda variável tem duas propriedades importantes: escopo e ciclo de vida. O escopo indica onde
a variável é viśıvel. O ciclo de vida indica quando a memória é alocada para a variável e qual o
seu tempo de vida. C tem dois tipos principais de ciclo de vida: variáveis automáticas e variáveis
estáticas.

Uma variável declarada dentro de uma função é local e automática (a não ser que declaremos a
variável explicitamente como estática). Isto significa que ela é viśıvel somente dentro da função
(local) e que será criada quando a função começa a ser executada e destrúıda quando a função
termina (variável automática). Inicializações de variáveis automáticas são executadas toda vez que
a função é chamada. Variáveis automáticas são “alocadas” em uma região de memória denominada
pilha. Cada chamada de função ocupa um espaço na pilha, usado para guardar as variáveis locais
daquela particular execução (instância) da função. As variáveis de funções são “empilhadas” quando
as funções começam a ser executadas e “desempilhadas” na ordem inversa à medida que as funções
terminam sua execução. Os parâmetros das funções também são colocados na pilha. Abaixo temos
um exemplo de programa e os estados da pilha durante sua execução.

#include <stdio.h>

int fatorial(int n) {
if (n<2) return 1; else return(n*fatorial(n-1));

}

void exemplo() {
int i;
for(i=2;i<=3;i++) {
printf("O fatorial(%d) eh %d\n",i,fatorial(i));

}
}

int main() {
exemplo();
return 0;

}
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Figura 1: Execução do exemplo.

Note que como os parâmetros são alocados na pilha, são passadas cópias dos valores: alterações
realizadas nos parâmetros não são “vistas” por quem chamou a função, a não ser que os parâmetros
contenham algum endereço de memória (referência) e aquela memória seja modificada.

Variáveis globais são aquelas declaradas fora de todas as funções. Variáveis globais são alocadas
em uma região de memória chamada de memória estática. São inicializadas apenas uma vez, no
ińıcio do programa, e existem durante toda a execução do programa. Variáveis globais são viśıveis
por qualquer função.

Algumas vezes podemos querer ter uma variável que é criada (e inicializada) apenas uma vez
durante a execução do programa, mas que seja viśıvel apenas por uma função. Podemos fazer isso
com variáveis estáticas. Basta declará-las com a palavra static antes do tipo:

int qualquer_funcao() {
static int contador = 0;

contador++;
printf("Esta funç~ao ja foi chamada %d vezes.\n",contador);
(...)

}

Neste caso contador é inicializado para zero apenas no ińıcio da execução do programa, e existe
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apenas uma “cópia” de contador, não importando quantas vezes a função seja chamada, mesmo
recursivamente.

3 Passagem por Referência

Podemos passar apontadores (endereços de memória) como parâmetros de funções. Desta forma,
a função pode modificar o conteúdo daquela memória, usando o conteúdo dos parâmetros como
sáıda. Em C, o operador unário * acessa o endereço especificado por um apontador (ou ponteiro),
e o operador & obtem o endereço de uma variável. Variáveis apontadores são declaradas com um
asterisco. Exemplo:

// troca o conteudo de a pelo conteudo de b
void troca(int *a,int *b) {
int t;
t = *a; /* t recebe o conteudo da memória apontada por a */
*a = *b; /* conteudo da memoria apontada por a recebe conteudo

da memoria apontada por b */
*b = t; /* conteudo de b recebe o valor temporário t */

}

void main() {
int x=5, y=7;
int *ap_x, *ap_y; /* apontadores para inteiros */

troca(&x,&y); // &x = endereco de x, &y = endereco de y
/* agora x==7 e y==5 */

ap_x = &x;
ap_y = &y;
troca(ap_x,ap_y);
/* agora x==5 e y==7 */

}

Já haviamos usado o & antes no scanf: precisamos passar o endereço da variável para que o scanf
consiga modificar seu valor (se fosse realizada passagem por valor, com uma cópia na pilha, a cópia
da variável na pilha seria destrúıda e não teŕıamos o valor lido pelo scanf).

4 Passagem de Vetores

Quando precisamos passar vetores como parâmetros, sempre os passamos por referência, passando
o endereço do primeiro elemento, &V[0]. A função não tem como saber o tamanho do vetor que
está sendo passado. Por isso normalmente funções que recebem vetores precisam de um segundo
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parâmetro indicando o número de elementos. Exemplo de função que recebe vetor como parâmetro
de entrada:

/* ordena um vetor de inteiros com n elementos usando selection sort*/
void selection_sort(int *v, int n) {
int i,j,min,minpos;

for(i=0;i<n-1;i++) {
min = v[i];
minpos = i;
/* procura minimo do subvetor i...N-1 */
for(j=i+1;j<n;j++)

if (v[j] < min) {
min = v[j];
minpos = j;

}
/* troca v[i] com v[minpos] (=min) */
v[minpos] = v[i];
v[i] = min;

}
}

E exemplo de como chamá-la:

void main() {
int X[200],i;
for(i=0;i<200;i++) X[i] = rand() % 1000;

selection_sort(X,200); // X equivale a &X[0]

selection_sort(&X[0],200); // <-- funciona tambem, faz a mesma coisa
}

Vetores multidimensionais são implementados em C como uma hierarquia de ponteiros, e passar
vetores multidimensionais como parâmetros de funções é, em geral, indesejável. Quando precisamos
passar matrizes entre funções, em geral usamos vetores de uma única dimensão. Uma matriz 3 por
3 poderia ser representada da seguinte forma:

int M[9];

M[0+2*3] = 0; /* indice (X,Y) = X+Y*3 */

Esta forma de representar vetores multidimensionais em vetores de uma única dimensão é chamada
representação plana ou representação linear.
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De forma geral, podemos obter o endereço “linear” de uma célula “multidimensional” usando a
fórmula p0 + T0 · p1 + T1 · p2 + . . . + Tn−1 · pn. T0 . . . Tn−1 são os comprimentos de cada uma
das n primeiras dimensões. No caso de matrizes (duas dimensões), temos x + W · y onde (x, y)
é a coordenada acessada e W é a largura da matriz. No caso de duas dimensões, as coordenadas
bidimensionais podem ser obtidas a partir do endereço linear com as fórmulas x = i%W e y = i/W
(resto de divisão e divisão inteira pela largura, respectivamente).

Existe um truque para passar vetores por valor em C, usando structs, que será mostrado no texto
da próxima aula, mas esta não é uma prática comum.
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