
Caṕıtulo 12

Comandos while e do-while (aula 7)

12.1 Objetivos

Apresentar e conceituar os comandos repetitivos e sua estrutura na linguagem C.

12.2 Motivação

• Escreva um programa que imprima os 3 primeiros números ı́mpares

• Escreva um programa que imprima os 100 primeiros números ı́mpares

• Escreva um programa que imprima os n primeiros números ı́mpares

12.3 Comando while

O comando while é um comando de repetição onde a expressão que representa uma condição de
controle é avaliada antes da execução do bloco de comandos. Sua estrutura básica envolve 4 etapas:

• Iniciação da expressão de controle.

• Avaliação da expressão de controle.

• Execução do bloco de comandos.

• Atualização das variáveis da expressão de controle.

O bloco de comandos é executado repetidamente enquanto a condição for verdadeira (não-
zero). Mais especificamente, antes de cada posśıvel execução do bloco de comandos, a expressão
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de controle é avaliada. Se o valor do resultado é falso, o bloco de comando não é executado e
o computador executa o próximo comando do programa. Se o valor da expressão de controle é
verdadeira, o bloco de comandos é executado, e depois disso a expressão é avaliada de novo, e assim
por diante.

A estrutura do comando repetitivo while é representada através de um fluxograma da seguinte
forma:

Verdadeira

Falsa

Bloco de Comandos

Próximo Comando

Condição

Usando uma pseudo-linguagem de programação, a estrutura do comando repetitivo while é a
seguinte:

//iniciaç~ao da express~ao de controle
enquanto condiç~ao faça // avaliaç~ao da express~ao
comando1;
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comando2;
...

comandoN;
// atualizaç~ao das variáveis da express~ao de controle

fim-enquanto;

O comando while em C tem a seguinte forma:

while (express~ao) comando1; /* ou bloco de comandos */

Exemplo 1:

#include<stdio.h>
int main()
{
int n;
int soma = 0;

printf("Digite um numero positivo para ser somado ou negativo para sair: ");
scanf("%d", &n);
while( n >= 0 )
{

soma = soma + n;

printf("Digite um numero positivo para ser somado ou negativo para sair: ");
scanf("%d", &n);

}
printf("A soma eh %d\n", soma);
return 0;

}

Exerćıcio 1: modifique o programa acima para imprimir a quantidade de números somados, se
esse valor for maior que zero.

Exemplo 2:

#include<stdio.h>
int main()
{
int n;
int i = 0;
int impar = 1;
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printf("Entre com o total de numeros impares a ser impresso: ");
scanf("%d", &n);
while( i < n )
{

printf("%d\t", impar);
i = i + 1;
impar = impar + 2;

}
return 0;

}

12.3.1 O Problema do Coelho de Fibonacci

O problema do coelho de Fibonacci consiste de pares de coelhos que se reproduzem de uma maneira
peculiar. Cada par fértil produz exatamente um par de filhotes cada mês, e cada par de filhotes
torna-se fértil depois de exatamente um mês. Dado um número atual de pares e o número de pares
que são férteis, quantos pares existirão depois dos coelhos de reproduzirem por um dado número
de meses?

Solução:

Seja corrente o número de pares vivos no começo do mês corrente e fertil o número daqueles
que são férteis. Cada par terá um par de filhotes neste mês; portanto, o número de pares vivos no
começo do próximo mês (proximo) será corrente + sf fertil.

Também, cada novo par nascido torna-se fértil depois de um mês. Portanto, o número de pares
vivos no começo do mês corrente (current) será o número de pares férteis (fertil) do próximo mês.
Portanto, para cada mês que os coelhos se reproduzem, as variáveis atual e fertil sâo atualizadas da
seguinte forma:

long proximo = corrente + fertil;
fertil = corrente;
corrente = proximo

// arquivo coelho.c
// programa para o problema do coelho de Fibonacci

#include<stdio.h>

int main()
{
int corrente; // número de pares do mês corrente
int proximo; // numero de pares do proximo mes
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int fertil; // número de pares férteis
int desejado; // número de pares desejados
int numMeses; // numero de meses necessarios para alcancar

// o numero de pares desejados

printf("Entre com o numero de pares corrente: ");
scanf("%d", &corrente);

printf("Entre com o numero de pares ferteis: ");
scanf("%d", &fertile);

printf("Entre com o numero de pares desejados: ");
scanf("%d", &desejado);

numMeses = 0;
while (corrente < desejado) {

proximo = corrente + fertil; // pares do proximo mes
fertil = corrente;
corrente = proximo;
numMeses++;

}

printf("Depois de %d, o numero de pares sera de %d.",numMeses,corrente);

return 0;
}

12.4 Comando do-while

O comando do-while funciona do mesmo modo que o comando while, com a diferença de que a
condição de controle é avaliada após a execução do bloco de comandos. O bloco de comandos é
executado repetidamente enquanto o valor da expressão de controle seja verdadeiro. Portanto, o
bloco de comandos é sempre executado pelo menos uma vez.

Sua estrutura básica envolve 4 etapas:

• Iniciação da expressão de controle.

• Execução do bloco de comandos.

• Atualização das variáveis da expressão de controle.

• avaliação da expressão de controle.
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Mais especificamente, o bloco de comandos é executado e a expressão de controle é avaliada.
Se o valor da expressão de controle é verdadeiro, o bloco de comandos é executado novamente, e
depois disso a expressão é avaliada de novo, e assim por diante. Se o valor da expressão é falso, o
bloco de comandos não é executado e o computador executa o próximo comando do programa.

A estrutura do comando repetitivo do-while é representada através de um fluxograma da
seguinte forma:

Bloco de Comandos

Condição

Próximo Comando

Falsa

Verdadeira

Usando uma pseudo-linguagem de programação, a estrutura do comando repetitivo do-while
é a seguinte:

//iniciaç~ao da express~ao de controle
faça
comando1;
comando2;

...
comandoN;
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// atualizaç~ao das variáveis da express~ao de controle
enquanto condiç~ao // avaliaç~ao da express~ao
fim-façaenquanto;

O comando do-while em C tem a seguinte forma:

do comando1 /* ou bloco de comandos */ while (express~ao);

Exemplo 3: Construa um programa que imprime a soma de todos os valores positivos digitados
pelo usuário até que ele digite um número negativo.

#include<stdio.h>
int main()
{
int n;
int soma = 0;
do
{

printf("Digite um numero positivo para ser somado ou negativo para sair: ");
scanf("%d", &n);

if( n >= 0 )
soma = soma + n;

}while( n >= 0 );
printf("A soma eh %d\n", soma);
return 0;

}

Exemplo 4:

Algoritmo de Euclides (Cálculo do MDC).

• Entrada: 2 valores inteiros positivos m e n (m ¿ n).

• Sáıda: O Máximo Divisor Comum de m e n.

• Passo 1: Faça x = m e y = n

• Passo 2: Calcule o resto de x por y, isto é

• r = x mod y

• Passo 3: Faça x = y e y = r
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• Passo 4: Se r != 0 (r diferente de zero) volte para o passo 2, senão retorne x como resposta

#include<stdio.h>
int main()
{
int m = 76;
int n = 42;
int x, y, r;

x = m;
y = n;
do
{

r = x % y;
x = y;
y = r;

}while( r != 0 );
printf("O MDC entre %d e %d eh: %d\n", m, n, x);
return 0;

}

Exemplo 5:

#include<stdio.h>
int main()
{
int n;
do
{

printf("Digite um numero ou zero para sair: ");
scanf("%d", &n);

if( n%2 == 1 )
printf("%d é ı́mpar\n", n);

else
printf("%d é par\n", n);

}while( n != 0 );
return 0;

}
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12.5 Referências

Estas aulas foram baseadas nas notas de aula do prof. Alexandre Falcão

(http://www.dcc.unicamp.br/ afalcao/mc102/notas-aula.pdf)

e na apostila do prof. Flávio Keidi Miyazawa.


