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• Um algoritmo:

• é formado por um texto finito;

• é composto por instruções elementares;

• é formado por uma sequência metódica de passos;

• deve sempre parar quando executado com dados válidos.

• Exemplo. Ler dois números, somá-los e imprimir o resultado.

Passo 1. Ler os dois números;

Passo 2. Somar os dois números;

Passo 3. Imprimir o resultado.
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Revisão

• Entender o problema a ser resolvido.

• Criar um algoritmo para resolver o problema.

• Correção?

• Codificar o algoritmo em alguma linguagem de programação:

• Usada para materializar o algoritmo (computacional);

• Possui vocabulário restrito;

• Possui regras de sintaxe (com verificação automática).

• Testes.



Soma de dois números

Um exemplo de programa escrito em linguagem C

#include < stdio.h >

int main()

{
int n1, n2;

printf(‘‘Digite dois números inteiros:\n”);

scanf(‘‘%d %d”, &n1, &n2);

printf(‘‘A soma dos números %d e %d é: %d.\n”, n1, n2, n1+n2);

return 0;

}



Estrutura de um programa em linguagem C

• Um programa em C contém funções e variáveis.



Estrutura de um programa em linguagem C

• Um programa em C contém funções e variáveis.
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Estrutura de um programa em linguagem C

• Um programa em C contém funções e variáveis.

• FUNÇÕES: contêm as instruções que especificam os passos

computacionais. O corpo da função deve ser delimitado por

{ e }.

• O programa sempre deve ter uma função de nome main.

A execução começa no inı́cio da função main.

• Além da função main, o programa pode (muitas vezes

deve) ter várias funções cujos nomes são escolhidos

pelo programador.

• VARIÁVEIS: armazenam os valores que precisam ser

usados durante a computação.
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Variáveis

• Armazenam os valores que precisam ser usados durante a

computação.

• Os valores armazenados podem mudar durante a execução.

• Só podem armazenar um valor a cada instante.

• Cada variável está associada a um tipo.

Tipos básicos do C

• int: subconjunto dos inteiros. O tamanho deste conjunto

depende da máquina onde o compilador está rodando.

• char: um byte que representa um caracter do conjunto de

caracteres da máquina.

• float: número de ponto flutuante com precisão simples.

• double: número de ponto flutuante com precisão dupla.
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Identificadores

• Nome dado a objetos do programa;

Regras de formação
Composto por letras e/ou dı́gitos, sempre começando com letra.

O caracter “ ” (underscore) é considerado letra.

• A linguagem C diferencia maiúsculas e minúsculas.

• Convenção:

• Não se começa identificadores com underscore;

• Identificadores de variáveis em mı́nusculas e de constantes

em maiúsculas;

• São escolhidos nomes relacionados ao próposito do objeto

nomeado; o nome de variável deve lembrar o que

representam os dados que esta variável armazena.



Palavras reservadas

auto continue enum if short switch volatile

break default extern int signed typedef while

case do float long sizeof union

char double for register static unsigned

const else goto return struct void

• Possuem significado especı́fico na linguagem e não podem ser

usadas como identificadores.
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Palavras reservadas

auto continue enum if short switch volatile

break default extern int signed typedef while

case do float long sizeof union

char double for register static unsigned

const else goto return struct void

• Possuem significado especı́fico na linguagem e não podem ser

usadas como identificadores.

• As palavras reservadas são grafadas em minúsculo. Sua

versão em maiúscula, embora não seja uma palavra reservada,

deve ser evitada como prática de boa programação.

• Alguns compiladores podem possuir outras palavras

reservadas tais como fortran. Consulte o manual de referência

do compilador em uso.
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Variáveis

• Devem ser declaradas antes de serem usadas.

• Sintaxe: <tipo da variável> lista de identificadores;

• Exemplos:

• int x, y, r;

• int nome;

• float area;

• double erro;

O que é melhor?

int x, y;
ou

int x;

int y;

• Onde devem ser declaradas?
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Modificadores

• short, long: aplicam-se a inteiros.

• short ≥ 16 bits e long ≥ 32 bits.

• short ≤ int ≤ long.

• signed, unsigned: aplicam-se a inteiros e caracteres.

• Um char tem 8 bits. Então:

• unsigned char → [0, 255];
• signed char → [−128, 127].

• long double: precisão estendida.

• float, double, long double → diferenças dependem da

máquina.

<limits.h> e <float.h>: contêm os valores destes parâmetros

e outras propriedades da máquina e do computador.



Exemplo: cálculo da soma de dois números inteiros

/* Nome: Fulano de tal */

/* RA: 012345 */

/* Entrada: dois números inteiros */

/* Saı́da: um inteiro */

/* Objetivo: somar os dois números da entrada e devolver a sua soma */

#include < stdio.h >

int main ()

{
int num1, num2; /* armazenam os dados de entrada */

int soma; /* armazena o dado de saı́da */

printf(‘‘Digite um número:\n”);

scanf(‘‘%d’’, &num1);

printf(‘‘Digite um número:\n”);

scanf(‘‘%d’’, &num2);

soma = num1 + num2; /* cálculo do resultado */

printf(‘‘\nSoma: %d\n’’, soma);

return 0;

} /* . . . */



Funções printf e scanf

• printf: saı́da de dados com texto de saı́da formatado. Já vimos

alguns exemplos de uso.

forma geral: printf (“ formatos” , argumentos ).

• scanf: entrada de dados, mas sob controle de formato. Vimos

alguns exemplos.

forma geral: scanf (“ formatos”, argumentos ).
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A função printf : função de saı́da formatada

int printf (especificações de formato, lista de argumentos)

• especificações de formato: cadeia de caracteres delimitada por

aspas.

Contém:

• Caracteres comuns que serão copiados na saı́da.

• Especificações de conversões.

• Cada especificação causa a conversão e impressão de

um dos argumentos na lista de argumentos.

• Cada especificação começa com o sı́mbolo %.

→ Veja as tabelas de conversão, que podem ser

encontradas na bibliografia indicada.

• Sequências de escape.

• Iniciadas com “\”.
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de argumentos.
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A função scanf : leitura com formato especificado

int scanf (especificações de formato, lista de argumentos)

• scanf lê caracteres da entrada padrão, os converte para o

formato especificado e os armazena no local indicado na lista

de argumentos.

• Um número por comando:

scanf(‘‘%d”, &<identificador>);

scanf( ‘‘%f”, &<identificador>);

• Vários números por comando:

scanf(‘‘%d %d”, &<id1>, &<id2>);

scanf(‘‘%d %f %d”, &<id1>, &<id2>, &<id3>);
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Operador de atribuição ‘=’

• Atribui o resultado de uma expressão a um identificador.

• Uma expressão pode ser simples como um número decimal ou

tão complexa quanto necessário.

• É possı́vel fazer várias atribuições em uma única linha.

Sintaxe: <identificador> = expressão;

Exemplos: a = 3;

x = y;

delta = 0.001;

soma = a + b + 53;

area = base * altura;

x = y = 3;
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Variáveis e atribuição

• Variáveis devem ser iniciadas antes de serem usadas. Isto

pode ser feito de duas formas:

• Na declaração, atribuindo um valor à variável quando esta é

declarada. Exemplo:

int cont, num = 20, i;

float area = 6.9;

• Após a declaração, no corpo do programa, usando uma

atribuição. Exemplo:

int cont, num, i;

float area;

num = 20;

area = 6.9;
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Conversão de tipos

• Quando os dois operandos de uma atribuição são de tipos

diferentes, o valor da expressão (operando da direita) é

convertido para o tipo do operando da esquerda (identificador).

• Se o operando à esquerda “é maior” que o operando à direita, a

operação não tem problemas.

• Exemplo: atribuir um valor inteiro a uma variável de ponto

flutuante.

• Se o operando à direita “é maior”, a operação pode gerar perda

de precisão.

• Exemplos:

• um valor de ponto flutuante pode ser truncado quando

atribuı́do a um inteiro;

• um valor de precisão dupla pode ser arredondado

quando atribuı́do a um identificador de precisão simples.
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Operadores aritméticos

Operador Finalidade

+ Adição

− Subtração

∗ Multiplicação

/ Divisão

% Resto da divisão inteira

• Precedência: (∗ / %) > (+ −).
Assim: 3 + 5 ∗ 7 = 3 + (5 ∗ 7).

• Associatividade: esquerda para a direita.

Assim: 5 ∗ 10 / 2 = (5 ∗ 10) / 2.

a − b / c ∗ d = a − [(b / c) ∗ d]
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Operadores aritméticos

• Operandos devem representar valores numéricos.

• O operador % não pode ser aplicado a tipos float ou double.

• O segundo operando deve ser diferente de zero.

• Muito cuidado com o uso de operandos negativos.

• O operador / quando aplicado a inteiros trunca o resultado.

• O segundo operando deve ser diferente de zero.



Exemplos de atribuição e operadores aritméticos

#include <stdio.h>

int main ()

{
int i, j;

float x;

i = 3.3; x = 3.9;

i = -3.9; j = 5;

i = j; i = j/2;

i = 2 * j / 2; i = 2 * (j / 2);

x = i; x = 3.9;

i = x;

return 0;

}
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Exemplo: calcular média aritmética de dois números reais

/* Cabeçalho */

#include < stdio.h >

int main ()

{
float num1, num2; /* armazena dados de entrada */

float media; /* armazena a média dos números */

scanf(‘‘%f %f’’, &num1, &num2);

media = (num1 + num2)/2.0; /* cálculo do resultado */

printf(‘‘\nMédia:%5.2f\n’’, media);

return 0;

}
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Exemplo: conversão de Celsius para Fahrenheit

/* Cabeçalho */

#include < stdio.h >

int main () {
float c; /* temperatura em Celsius */

float f; /* temperatura em Fahreinheit */

/* Leitura de dados */

printf(‘‘Digite a temperatura em Celsius: ”);

scanf(‘‘%f’’, &c);

/* conversão da temperatura */

f = 1.8*c + 32;

/* Exibição do resultado */

printf(‘‘\n %5.2f Celsius = %5.2f Fahreinheit\n’’,c,f);

return 0;

}



Cálculo das raı́zes de uma equação de segundo grau



Cálculo das raı́zes de uma equação de segundo grau

#include < stdio.h >
#include < math.h >

int main()

{
float a, b, c; /* coeficientes da equação */

float raiz1, raiz2; /* raı́zes da equação */

float aux; /* variável auxiliar */

/* Leitura dos dados de entrada */

printf(‘‘\nDigite os coeficientes da equação: ”);

scanf(‘‘%f %f %f”,&a,&b,&c);

. . .



Cálculo das raı́zes de uma equação de segundo grau

/* cálculo da raiz do Delta */

aux = b * b - 4 * a * c;

aux = sqrt(aux); /* supondo aux > 0 */

/* cálculo das raı́zes */

raiz1 = (-b + aux)/(2.0 * a);

raiz2 = (-b - aux)/(2.0 * a);

/* impressão do resultado */

printf(‘‘\n\t Raı́zes: %0.3f e %0.3f\n”,raiz1,raiz2);

return 0;

}
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Caracteres
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• signed char é um número no intervalo [−128, 127].
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representado por um sı́mbolo gráfico. Por exemplo:
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Caracteres

• Há dois tipos de caracteres: com sinal e sem sinal .

• signed char é um número no intervalo [−128, 127].

• unsigned char é um número no intervalo [0, 255].

• Quando um caractere é exibido na tela, na impressora, ele é

representado por um sı́mbolo gráfico. Por exemplo:

• o sı́mbolo gráfico do caractere 65 é A;

• do caractere 35 é um espaço em branco;

• do caractere 10 é uma mudança de linha.
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Caracteres

• Os sı́mbolos gráficos e os efeitos especiais dos caracteres de 0

a 127 foram estabelecidos na American Standard Code for

Information Interchange.

• O mapeamento entre números e caracteres é conhecido

como tabela ASCII.

• Na tabela ASCII, as letras do alfabeto estão em ordem

crescente e consecutiva, com as maiúsculas ocorrendo

antes das minúsculas.

• Os sı́mbolos dos caracteres de 128 a 255 não estão

padronizados. Cada um escolhe a tabela que melhor lhe

convém.

• Usamos muito a tabela ISO 8859-1, também conhecida

como ISO Latin 1.



Uso de caracteres
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Uso de caracteres

• Não é cômodo usar expressões como “97” e “48” para

representar caracteres dentro de um programa C:

char ch1, ch2;

ch1 = 97;

ch2 = 48;

• É bem mais cômodo usar o sı́mbolo gráfico entre aspas

simples:

char ch1, ch2;

ch1 = ’a’;

ch2 = ’0’;



Um exemplo simples, uma ponderação...

#include <stdio.h>

int main ()

{
float raio, perim;

printf(‘‘\n\tRaio :’’);

scanf(‘‘%f’’,&raio);

perim = 2 * 3.141593 * raio;

printf(‘‘\n \t Perı́metro = %9.4f.\n’’,perim);

return 0;

}



Um exemplo simples, uma ponderação...

#include <stdio.h>

int main ()

{
float raio, perim;

printf(‘‘\n\tRaio :’’);

scanf(‘‘%f’’,&raio);

perim = 2 * 3.141593 * raio;

printf(‘‘\n \t Perı́metro = %9.4f.\n’’,perim);

return 0;

}

• Imagine que seu programa tem umas 10000 linhas, que o valor

de π ocorre 3417 vezes, e que é preciso usar pelo menos 6

dı́gitos significativos...
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Constantes simbólicas

• É um nome que substitui uma sequência de caracteres (que

pode ser um número).

Sintaxe: #define <nome> <texto subst>

• <nome>: possui as mesmas regras de formação dos

identificadores.

• <texto subst>: qualquer sequência de caracteres.

• Qualquer ocorrência de nome no texto é substituı́da por

texto subst .

• Convenção: grafar nome em maiúscula.

• Exemplos:

#define MAX 30 #define MAX 30L

#define PI 3.1415 #define PI 3.14153F

#define PI 3.1415L #define NOME “Lia”
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Operadores relacionais

Operador Finalidade

< Menor que

<= Menor ou igual a

> Maior que

>= Maior ou igual a

• O resultado é verdadeiro (1) ou falso (0).

• Todos possuem a mesma precedência.

• Associatividade: esquerda para a direita.

Precedência Operador Associatividade

Mais alta ∗ / % Esq. p/ dir.

+ − Esq. p/ dir

Mais baixa < <= > >= Esq. p/ dir.
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Exemplo de uso de operadores relacionais

#include < stdio.h >

int main (){
int n1, n2;

scanf(‘‘%d %d”,&n1,&n2);

printf(‘‘Números: %d e %d\n”, n1, n2);

printf(‘‘Op. n1 > n2: %d\n”, n1 > n2);

printf(‘‘Op. n1 >= n2: %d\n”, n1 >= n2);

printf(‘‘Op. n1 < n2: %d\n”, n1 < n2);

printf(‘‘Op. n1 <= n2: %d\n”, n1 <= n2);

printf(‘‘Op n1 + n2 <= n1 - n2: \n”);

printf(‘‘%d\n”, n1 + n2 <= n1 - n2);

return 0;

}
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Operadores de igualdade

Operador Finalidade

== Igual a

!= Diferente de

• O resultado é verdadeiro (1) ou falso (0).

• Possuem a mesma precedência.

• Associatividade: esquerda para a direita.

Precedência Operador Associatividade

Mais alta ∗ / % Esq. p/ dir.

+ − Esq. p/ dir

< <= > >= Esq. p/ dir.

Mais baixa == ! = Esq. p/ dir.



Exemplo de uso de operadores de igualdade

#include < stdio.h >

int main (){
int n1, n2;

int aux, aux1;

scanf(‘‘%d %d”,&n1,&n2);

printf(‘‘Primeiro número (n1) é %d -- ”, n1);

printf(‘‘segundo número (n2) é %d\n”,n2);

aux = n1 = n2;

aux1 = n1 == n2;

printf(‘‘Resultados: %d e %d\n”,aux, aux1);

return 0;

}
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Operadores lógicos

Operador Finalidade

&& e

|| ou

• O resultado é verdadeiro (1)

ou falso (0).

• Precedência: && > ||.

• Associatividade: esquerda para a direita.

• Pára a avaliação quando souber o resultado.

Precedência Operador Associatividade

Mais alta ∗ / % Esq. p/ dir.

+ − Esq. p/ dir

< <= > >= Esq. p/ dir.

== ! = Esq. p/ dir.

&& Esq. p/ dir.

Mais Baixa || Esq. p/ dir.
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Operadores unários

Operador Finalidade Operador Finalidade

! negação lógica ++ incremento

− menos unário −− decremento

• Negação lógica converte: 0 → 1 e (diferente 0) → 0.

• Operadores ++ e −−:

• devem ser usados com variáveis;

• podem preceder ou seguir o operando. Isto é: ++i ou i++.

• Atenção com y = x++; e y= ++x;

• Todos possuem a mesma precedência. Tem precedência mais

alta que os outros operadores vistos.
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