
Caṕıtulo 8

Comando Condicional I (aula 5)

8.1 Objetivos

Apresentar ao aluno a estrutura dos comandos condicionais, em particular, comandos if e if-else na
linguagem C. A estrutura bloco de comandos é também apresentada.

8.2 Motivação

Mudar a ordem da execução de comandos de um programa de acordo com uma condição.

8.3 Estrutura Condicional Simples

Uma estrutura condicional permite a escolha de um grupo de comandos ou instruções a ser execu-
tado quando determinada condição, composta por expressões e operadores relacionais, é satisfeita,
ou seja ela é verdadeira.

Quando precisamos verificar se uma determinada condição é satisfeita antes de executar uma
instrução, usamos a estrutura condicional simples.

A estrutura condicional simples é representada através de um fluxograma da seguinte forma:
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condição

.........

comando1

comando2

comandoN

próximoComando

True False

Usando uma pseudo-linguagem de programação, a estrutura do comando condicional simples é
a seguinte:

se condiç~ao ent~ao
comando1;
comando2;

...
comandoN;
fim-se;

O comando If em C tem a seguinte forma:

if (express~ao) comando1; /* ou bloco de comandos */
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Se a condição quando avaliada produzir um resultado verdadeiro, o comando1 é executado.

Exemplo: Faça um programa que leia dois números, a e b, e imprima uma mensagem na tela
quando a for maior que b.

#include <stdio.h>
void main (void){
int a,b;
printf("Digite os dois numeros");
scanf("%d %d %d",&a, &b);
if (a > b) printf("a maior que b ");
printf("Muito Bom");
}

No programa acima se a vale 2 e b vale 1, será impressa na tela a mensagem “a maior que b
Muito bom”. Entretanto, se a vale 1 e b vale 2, será impressa na tela a mensagem “Muito bom”.

8.4 Estrutura Condicional Composta

É utilizada em situações em que duas alternativas dependem de uma mesma condição, ou seja,
temos uma ação para, quando a condição resultar em verdadeiro e outra quando resultar em falso.

A estrutura condicional composta é representada através de um fluxograma da seguinte forma:
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condição

.........

comando11

comando12

comando1N

próximoComando

True False

.........

comando21

comando22

comando2N

Usando uma pseudo-linguagem de programação, a estrutura condicional composta tem a se-
guinte forma:

se condiç~ao ent~ao
comando11;
comando12;
...
comando1N;

sen~ao
comando21;
comando22;
...
comando2N;

fim-se;

O comando if-else em C tem a forma:
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if (express~ao) comando 11; /* ou bloco de comandos */
else comando21; /* ou bloco de comandos */

Se a condição quando avaliada produzir um resultado verdadeiro, o comando11 é executado;
caso contrário, o comando21 é executado.

Exemplo: Faça um programa que leia dois números, a e b, e imprima uma mensagem na tela com
o valor máximo de a e b.

#include <stdio.h>
void main (void){
int a,b;
printf("Digite os dois numeros");
scanf("%d %d %d",&a, &b);
if (a > b) printf("o maior valor %d",a);
if (a <= b) printf("o maior valor %d",b);
}

#include <stdio.h>
void main (void){
int a,b;
printf("Digite os dois numeros");
scanf("%d %d %d",&a, &b);
if (a > b)

printf("o maior valor %d",a);
else /* a <= b */

printf("o maior valor %d",b);
}

Exemplo: Faça um programa que verifique se um número inteiro é par ou ı́mpar.

#include <stdio.h>
void main(void){
int n;
printf("Digite um numero inteiro");
scanf("%d",&n);
if ((n % 2) == 0)
printf("O numero digitado é par");

else
printf("O numero digitado é ı́mpar");
}
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8.5 Blocos de comandos

Um bloco de comandos é um conjunto de comandos ou tarefas que é considerado como sendo um
comando único. Quando um programador deseja que uma sequência de dois ou mais comandos
seja executada atomicamente, é necessário o uso do bloco de comandos.

Note que se a sequência de comandos é composta por apenas um comando (veja os exemplos
anteriores), o programador não precisa usar o bloco de comandos. Entretanto, se ele usá-lo isso
não gera um erro de compilação.

Usando a pseudolinguagem, o bloco de comandos é representado da seguinte forma:

inicio-do-bloco
comando1;
comando2;
....
comandoN;

fim-do-bloco

Um bloco de comandos em C é definido por um abre-chaves { indicando o ińıcio-do-bloco de
comando e um fecha-chaves } indicando o fim-do-bloco. A sintaxe em C é:

main (){ /* inicio do programa */
sequência de Comandos;
...........

{ // inicio do bloco
comando1;
comando2;
....
comandoN;
} // fim do bloco

} /* fim do programa */

Usando a pseudo-linguagem, a estrutura condicional pode ser reescrita da seguinte forma:

se condiç~ao ent~ao
inicio-do-bloco //inicio do primeiro bloco
comando11;
comando12;
...

comando1N;
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fim-do-bloco //fim do primeiro bloco
sen~ao

inicio-do-bloco //inicio do segundo bloco
comando21;
comando22;
...
comando2N;
fim-do-bloco //fim do segundo bloco

fim-se;

De forma geral, em C temos:

if (express~ao) { //inicio do primeiro bloco
comando11;
comando12;
...
comando1N;

} //fim do primeiro bloco
else { //inicio do segundo bloco

comando21;
comando22;
...
comando2N;

} //fim do segundo bloco

Exemplo: Programa máximoVersão2

#include <stdio.h>
void main (void){
int a,b;
printf("Digite os dois numeros");
scanf("%d %d %d",&a, &b);
if (a > b)

{
printf("o maior valor esta’ na variavel a");
printf("o maior valor %d",a);

} ;
else /* a <= b */

{
printf("o maior valor esta’ na variavel b");
printf("o maior valor %d",b);

};
}
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8.6 Exemplo

#include <stdio.h>
/* Dadas 3 notas de um aluno, se elas forem maiores que cinco,

exiba a mensagem aprovado e a média aritmética das notas. Caso contrário,
exiba a mensagem reprovado. */

int main()
{
float n1, n2, n3; /* declaracao das variaveis */
printf(‘‘forneca as tres notas’’);
scanf(‘‘%f,%f,%f’’,&n1,&n2,&n3);
if ( (n1 >= 5.0) && (n2 >= 5.0) && (n3 >= 5.0))

printf(‘‘media=%2.1f--Aprovado’’,(n1+n2+n3)/3);
else

printf(‘‘Reprovado’’);
return 0;

}

Exerćıcio. Modifique o programa acima para imprimir também a média dos alunos reprovados
acompanhada da sua nota mı́nima, necessária para a sua aprovação no exame final. Considere que
a média de exame é calculada somando a média das provas com a nota do exame e dividindo por
2. Se a média de exame for maior ou igual a 5, o aluno está aprovado na disciplina. Use blocos
de comandos para estruturar o seu programa e guarde a média das provas numa variável chamada
media.
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