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1. INTRODUÇÃO 

 

A linguagem C foi primeiramente criada por Dennis M. Ritchie e Ken Thompson no 

laboratório Dell em 1972, baseada na linguagem B de Thompson que era uma evolução da antiga 

linguagem BCPL. B foi nomeada com a primeira letra de BCPL e C com a segunda.  

C é uma linguagem vitoriosa como ferramenta na programação de qualquer tipo de sistema 

(sistemas operacionais, planilhas eletrônicas, processadores de texto, gerenciadores de banco de 

dados, processadores gráficos, sistemas de transmissão de dados, para solução de problemas de 

engenharia ou física, etc). Como exemplo, o sistema operacional UNIX é desenvolvido em C. 

 

 

1.1 A ESTRUTURA BÁSICA DE UM PROGRAMA EM C 

 

 Um programa C consiste em uma ou várias “funções”. Os nomes programa e função se 

confundem em C. 

 

 

1.2 FORMA GERAL DAS FUNÇÕES C 

 

 Vamos começar pelo menor programa possível em C. 

main()  

{ 

} 

 

 Este programa compõe-se de uma única função chamada main.  

 

main()  Primeira função a ser executada 

{  Inicia o corpo da função 

}  Termina a função 

 

Os parênteses após o nome indicam que esta é uma função. O nome de uma função C pode 

ser qualquer um com exceção de “main”, reservado para a função que inicia a execução do 

programa. 

Toda função C deve ser iniciada por uma chave de abertura, {, e encerrada por uma chave de 

fechamento, }. 

O nome da função, os parênteses e as chaves são os úncios elementos obrigatórios de uma 

função. 

Você pode colocar espaços, caracteres de tabulação e pular linhas à vontade em seu 

programa, pois o compilador ignora estes caracteres. Em C não há um estilo obrigatório 

 

 

1.3 A FUNÇÃO MAIN() 

 

 A função main() deve existir em algum lugar de seu programa e marca o ponto de início da 

execução do programa. Se um programa for constituído de uma única função, esta será main(). 

 

1.4 INSTRUÇÕES DE PROGRAMA 

 

 Vamos adicionar uma instrução em nosso programa. 

 

main()  

{ 

printf(“Primeiro programa”); 



 3 

} 

 

 Todas as instruções devem estar dentro das chaves que iniciam e terminam a função e são 

executadas na ordem em que as escrevemos. 

 As instruções C são sempre encerradas por um ponto-e-vírgula ( ; ). Este é parte da instrução 

e não um simples separador. 

 Esta instrução é uma chamada à função printf(), os parênteses nos certificam disso e o  

ponto-e-vírgula é uma instrução. 

 

 

1.5 A FUNÇÃO PRINTF() 

 

 A função printf() é uma das funções de E/S (entrada e saída) que podem ser usadas em C. 

Ela não faz parte da definição de C, mas todos os sistemas têm uma versão de printf() 

implementada. 

 Os parênteses indicam que estamos, realmente, procedendo com uma função. No interior 

dos parênteses estão as informações passadas pelo programa main() e função printf(), isto é, 

“Primeiro Programa”. Esta informação é chamada de argumento de printf(). 

 Quando o programa encontra esta linha, passa o controle para a função printf() que imprime 

na tela do seu computador 

 

 Primeiro Programa 

 

 e, quando encerra a execução desta, o controle é transferido novamente para o programa. 

 

Sintaxe: 

 Printf(“expressão_de_controle”, lista de argumentos) 

 

Outro Exemplo: 

 

main()  

{ 

printf(“Este e´ o numero dois: %d ”, 2); 

} 

 

 Este programa imprimirá na tela do seu computador: 

 Este é o numero dois: 2 

 

 A função printf() pode ter um ou vários argumentos, separados por vírgula. Compare os dois 

exemplos. 

 A expressão de controle pode conter caracteres que serão exibidos na tela e códigos de 

formatação que indicam o formato em que os argumentos devem ser impressos. Neste exemplo, o 

código de formatação %d solicita a printf() imprimir o segundo argumento em formato decimal. 

 

 

 

 

1.6 IMPRIMINDO UMA CADEIA DE CARACTERES 

 

 Além do código de formatação decimal (%d), printf() aceita vários outros. O próximo 

exemplo mostra uso do código %s para imprimir uma cadeia de caracteres. 

 

main()  

{ 
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printf(“%s esta a %d milhoes de milhas \n do sol ”, “Venus”, 67); 

} 

 

 A saída será: 

 

 Venus esta a 67 milhoes de milhas 

 do sol 

 

 Aqui, além do código de formatação, a expressão de controle printf() contém \n, que é um 

código especial que informa que o restante da impressão será feito em uma nova linha. 

 

main()  

{ 

printf(“A letra %c ”, ‘j’); 

printf(“pronuncia-se %s. ”, “jota”); 

} 

 

 A saída será: 

 A letra j  pronuncia-se jota. 

 

 ‘j’ é um caractere e “jota” é uma cadeia de caracteres. 

 

 A tabela seguinte mostra os códigos de C para caracteres que não podem ser inseridos 

diretamente do teclado. A função printf() aceita todos eles. 

 

 

CÓDIGOS ESPECIAIS SIGNIFICADO 
\n 

\r 
\t 

\b 

\” 

\ \ 
\f 

\0 

NOVA LINHA 

RETORNO DO CURSOR 
TAB 

RETROCESSO 

ASPAS 

BARRA 
SALTA PÁGINA DE FORMULÁRIO 

NULO 

 

A próxima tabela mostra os códigos para impressão formatada de printf(). 

 

CÓDIGOS printf() FORMATO 
%c 
%d 

%e 

%f 

%g 
%o 

%s 

%u 
%x 

%ld 

%lf 

CARACTERE SIMPLES 
DECIMAL 

NOTAÇÃO CIENTÍFICA 

PONTO FLUTUANTE 

%e OU %F (O MAIS CURTO) 
OCTAL 

CADEIA DE CARACTERES 

DECIMAL SEM SINAL 
HEXADECIMAL 

DECIMAL LONGO 

PONTO FLUTUANTE LONGO (DOUBLE) 
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1.7 CONSTANTES E VARIÁVEIS 

 

 Uma constante tem valor fixo e inalterável. 

Nos exemplos anteriores, mostramos o uso de constantes numéricas, cadeia de caracteres e 

caracteres em printf(). 

Em C uma constante caractere é escrita entre aspas simples, uma constante cadeia de 

caracteres entre aspas duplas e constantes numéricas como o número propriamente dito. 

Exemplos de constantes: 

‘c’ 

“primeiro programa” 

 

 

O programa: 

main()  

{ 

printf(“Este e´ o numero dois: %d ”, 2); 

} 

 

imprime a constante 2, no formato especificado, %d (decimal). 

 

As variáveis são o aspecto fundamental de qualquer linguagem de programação de 

computador. Uma variável em C é um espaço de memória reservado para armazenar um certo tipo 

de dado e tendo um nome para referenciar o seu conteúdo. 

O espaço de memória de uma variável pode ser compartilhado por diferentes valores 

segundo certas circunstâncias. Em outras palavras, uma variável é um espaço de memória que pode 

conter, a cada tempo, valores diferentes. 

Para explicar o uso de variáveis vamos reescrever o programa anterior usando uma variável 

ao invés de uma constante: 

 

main()  

{ 

int num; 

num=2; 

printf(“Este e´ o numero dois: %d ”, num); 

} 

 

A execução deste programa é exatamente a mesma que a da versão anterior porém ele cria a 

variável num, atribui a ela o valor 2 e imprime o valor contido nela. 

A primeira instrução, 

int num; 

é um exemplo de declaração de variável, isto é, apresenta um tipo, int, e um nome, num. 

A segunda instrução, 

Num=2; 

atribui um valor à variável e este valor será acessado através de seu nome. Usamos o 

operador de atribuição (=) para este fim. 

A terceira instrução chama-se printf() mandando o nome da variável como argumento, 

substituindo a constante 2 usada anteriormente. 
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1.8 DECLARAÇÃO DE VARIÁVEIS 

 

 Uma declaração de variável é uma instrução para reservar uma quantidade de memória 

apropriada para armazenar o tipo especificado, neste caso int, e indicar que o se conteúdo será 

referenciado pelo nome dado, neste caso num. 

int num; 

 

UMA DECLARAÇÃO DE VARIÁVEL CONSISTE NO NOME DE UM TIPO, SEGUIDO DO 

NOME DA VARIÁVEL. 

 

 

1.9 TIPOS DE VARIÁVEIS 

 

 O tipo de variável indica a quantidade de memória, em bytes, que irá ocupar e a forma como 

o seu conteúdo será armazenado. 

 

 Em C existem 5 tipos de variáveis básicas, a saber: char (texto), int (inteiro), float (real), 

double (real), void (valor nulo). 

 

Exemplo: 

main()  

{ 

int evento; 

char corrida; 

float tempo; 

evento = 5; 

corrida = ‘C’; 

tempo = 27.25; 

printf(“O tempo vitorioso na eliminatoria %c”, corrida); 

printf(“/n da competicao %d foi %f.”, evento, tempo); 

} 

 

 A saída será 

 

 O tempo vitorioso na eliminatoria C 

 da competicao 5 foi 27.25. 

 

 Este programa usa os três tipos de variáveis mais comuns: int, char e float. 

 

 

1.10 INICIALIZANDO VARIÁVEIS 

 

 É possível combinar uma declaração de variável com o operador de atribuição para que a 

variável tenha um valor ao mesmo tempo de sua declaração; é o que chamaremos de inicialização 

de variável. Como exemplo reescreveremos o programa anterior. 

main()  

{ 

int evento=5; 

char corrida=’C’; 

float tempo = 27.25; 

printf(“O tempo vitorioso na eliminatoria %c”, corrida); 

printf(“/n da competicao %d foi %f.”, evento, tempo); 

} 
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1.11 NOMES DE VARIÁVEIS 

 

 A escolha de nomes significativos para suas variáveis pode ajudá-lo a entender o que o 

programa faz e prevenir erros. 

 Você pode usar quantos caracteres quiser para um nome de variável com o primeiro sendo 

obrigatoriamente uma letra ou o caractere de sublinha e os demais podendo ser letras, números ou 

caracteres de sublinhar. 

 Uma variável não pode ter o mesmo nome de uma palavra-chave de C. 

Em C, letras minúsculas e maiúsculas são diferentes. 

PESO 

Peso 

peso 

peSo 

 

 

PALAVRAS-CHAVES EM C 

 

auto 

break 

case 

char 

const 

continue 

default 

do 

double 

else 

enum 

extern 

float 

for 

goto 

if 

int 

long 

register 

return 

short 

signed 

sizeof 

static 

struct 

switch 

typedef 

union 

unsigned 

void 

volatile 

while 

 

 

 

1.12 EXPLORANDO A FUNÇÃO printf() 

 

Como já vimos, a função printf() usa o caractere % seguido de uma letra para identificar o 

formato de impressão. O problema surge quando queremos imprimir o caractere %. Se usarmos 

simplesmente % na expressão de controle de printf(), alguns compiladores acharão que não 

especificamos o formato corretamente e acusarão erro. O caminho é usar dois símbolod %. 

 

main () 

{ 

 int reajuste = 10; 

 printf(“O reajuste foi de %d%%.\n”, reajuste); 

} 

 

A saída será: 

 

O reajuste foi de 10%. 
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EXERCÍCIOS 

 

1. Corrija o programa abaixo e justifique: 

 

main() 

{ 

 printf (Existem %d semanas no ano., 56) 

} 

 

2. Qual será a saída do programa abaixo? 

 

main() 

{ 

 printf (“%s\n%s\n%s”, “um”, “dois”, “tres”); 

} 

 

3. Qual será a impressao obtida por cada uma destas instruções? Assuma que fazem 

parte de um programa completo. 

a. printf(“Bom Dia! Shirley.”); 

printf(“Voce ja tomou cafe?”\n); 

 

b. printf(“A solucao nao existe!\nNao insista”); 

 

c. printf(“Duas linhas de saida\nou uma ?”); 

 

 

4. Resuma o que é uma variável em C. 

 

5. Quais dos seguintes nomes são válidos para variáveis em C? 

 

a. 3ab 

b. 00FIM 

c. x**x 

d. OOFIM 

e. _sim 

f. int 

g. ___A 

h. \ meu 

i. n_a_o 

j. A123 

k. y-2 

l. *y2 

 

6. Escreva um programa que contenha uma única instrução e imprima na tela: 

 

Esta e’ a linha um. 

Esta e’ a linha dois. 

 

7. Escreva um programa que declare 3 variáveis inteiras e atribua os valores 1,2 e3 

a elas; 3 variáveis caracteres e atribua a elas as letras a, b e c; finalmente 

imprima na tela. 

 

As variaveis inteiras contem os números 1, 2, e 3. 

As variaveis caracteres contem os valores a,b, e c. 
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2. OPERADORES 

 

2.1 A FUNÇÃO scanf() 

 A função scanf() é outra das funções de E/S implementadas em todos os 

compiladores C. Ela é o complemento de printf() e nos permite ler dados formatados da 

entrada padrão (teclado). 

 Sua sintaxe é similar à de printf(), isto é, uma expressão de controle seguida por 

uma lista de argumentos separados por vírgulas. 

A principal diferença está na lista de argumentos. Os argumentos de scanf() 

devem ser endereços de variáveis. 

 

Sintaxe: 

 scanf(“expressão de controle”, lista de argumentos) 

 

 A expressão de controle pode conter códigos de formatação, precedidos por um 

sinal % ou ainda o caractere * colocado após o % que avisa à função que deve ser lido 

im valor do tipo indicado pela especificação, mas não deve ser atribuído a nenhuma 

variável (não deve ter parâmetros ). 

 A lista de argumentos deve consistir nos endereços das variáveis, C oferece um 

operador para tipos básicos chamado operador de endereço e referenciado pelo 

símbolo & que resulta o endereço do operando. 

 O programa seguinte imprime o valor e o endereço de n: 

 

 main() 

 { 

  int num; 

  num=2; 

  printf(“Valor = %d, endereco=%u”, num, &num); 

 } 

 

 Um endereço de memória é visto como um número inteiro sem sinal, por isso 

usamos %u. 

 A saída deste programa varia conforme a máquina e a memória do equipamento, 

um exemplo é: 

 Valor=2, endereco=1370 

 

 

CÓDIGO DE FORMATAÇÃO DA FUNÇÃO scanf() 

 

CÓDIGOS FORMATO 
%c 

%d 

%e 
%f 

%o 

%s 
%u 

%x 

%l 
%lf 

Leia um único caractere 

Leia um inteiro decimal 

Leia um número em notação científica 
Leia um número em ponto flutuante 

Leia um inteiro octal 

Leia uma cadeia de caracteres 
Leia um decimal sem sinal 

Leia um número hexadecimal 

Leia um inteiro longo 
Leia um double 
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 Vamos escrever um programa para exemplificar a função scanf(). 

 

main() 

{ 

 float anos, dias; 

 printf(“Digite sua idade em anos: ”); 

 scanf(“%f”, &anos); 

 dias = anos*365; 

 printf(“Sua idade em dias e’ %f.\n”, dias); 

} 

 

 

 Verifique o próximo exemplo: 

 

main() 

{ 

 char a; 

 printf(“Digite um caractere e veja-o em decimal, ”); 

 printf(“octal e hexadecimal.\n”); 

 scanf(“%c”, &a); 

 printf(“\n%c=%d dec., %o acot. E %x hex.\n”, a, a, a, a); 

} 

 

 

2.2 AS FUNÇÕES getche() e getch() 

 

 Em algumas situações, a função scanf() não se adapta perfeitamente pois você 

precisa pressionar [enter] depois da sua entrada para que scanf() termine a leitura. 

 A biblioteca C oferece funções que lêem um caractere no instante em que é 

datilografado, sem esperar [enter]. 

 A função getche() lê o caractere do teclado e permite que seja impresso na tela. 

Essa função não aceita argumentos e devolve o caractere lido para a função que a 

chamou. 

 O programa seguinte chama a função getche() e atribui o caractere que ela 

devolve à variável ch para depois imprimí-lo com printf(). 

 

main() 

{ 

 char ch; 

 printf(“Digite algum caractere: ”); 

 ch=getche(); 

 printf(“\n A tecla que você pressionou e’ %c”, ch); 

} 

 

 A função getch() lê o caractere do teclado e não permite que seja impresso na 

tela. Como getche(), esta função não aceita argumentos e devolve o caractere lido para a 

função que a chamou. 

 O programa seguinte chama a função getch() e atribui o caractere que ela 

devolve à variável ch para depois imprimir o caractere e o seu sucessor na tabela ASCII 

com printf(). 
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main() 

{ 

 char ch; 

 printf(“Digite algum caractere: ”); 

 ch=getch() 

 printf(“\n A tecla que você pressionou e’ %c”, ch); 

 printf(“ e a sua sucessora Ascii e’ %c”, ch+1); 

} 

 

 

 

2.5 OPERADORES ARITMÉTICOS 

  

 A linguagem C oferece 6 operadores aritméticos binários (operam sobre dois 

operandos) e um operador aritmético unários (opera sobre um operando). São eles: 

 

 Binários 

 = Atribuição 

 + Soma 

 - Subtração 

 * Multiplicação 

 / Divisão 

 %  Módulo (devolve o resto da divisão inteira) 

 

Exemplo: 

 

 Programa que converte uma temperatura Fahrenheit em Graus Celsius: 

 

main () 

{ 

 int ftemp, ctemp; 

 printf (“Digite temperatura em graus Fahrenheit: ”); 

 ccanf(“%d”, &ftemp); 

 ctemp = (ftemp-32)*5/9; 

 printf(“Temperatura em graus Celsius e’ %d”, ctemp); 

} 

 

 

 Unário  

 - Menos unário (Indica a soma do sinal algébrico do valor) 

 Ex.: 

 num = -8; 

 num1 = -num 

 

 

2.6 OPERADORES DE INCREMENTO (++) E DECREMENTO (--) 

 

 ++ incrementa de 1 seu operando 

 -- decrementa de 1 seu operando 
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 Estes operadores podem ser utilizados no modo pré-fixado (antes do nome da 

variável) ou pós-fixado (após o nome da variável) 

 

Exemplos: 

 Se as seguintes linhas de programa forem executadas: 

 

 n = 5; 

 x = n++; 

 printf(“x=%d n=%d”, x, n); 

 

 a saída será 

  x = 5 n  = 6 

 

 Veja o outro exemplo: 

 

n = 5; 

 x = ++n; 

 printf(“x=%d n=%d”, x, n); 

 

a saída será 

  x = 6 n  = 6 

 

 Vamos analisar as duas expressões seguintes: 

 

 k = 3*n++ ____________________  PRIMEIRO n é multiplicado por 3 

      DEPOIS o resultado é atribuído a k 

      FINALMENTE n é incrementado de 1 

 

k = 3*++n ____________________  PRIMEIRO n é incrementado de 1 

      DEPOIS n é multiplicado por 3 

      FINALMENTE o resultado é atribuído a k 

 

 Quando um destes operadores aparece sozinho numa instrução como em: 

 

 num++; (é a mesma coisa que num = num + 1) 

 

 não faz diferença entre o modo pré-fixado ou póx-fixado. 

 

 

IMPORTANTE: 

 Operadores de incremento e decremento têm precedência maior que a dos 

aritméticos. Isto é,  a*b++   é equivalente a  (a)*(b++). 

 Operadores de incremento e decremento só podem ser usados com variáveis e 

não com expressões ou constantes. 

 

 

2.7 OPERADORES ARITMÉTICOS DE ATRIBUIÇÃO 

     + =, - =, * =, / =, % = 
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 Cada um destes operadores é usado com um nome de variável à sua esquerda e 

uma expressão à sua direita. A operação consiste em atribuir um novo valor à variável 

que dependerá do operador e da expressão à direita. 

 

Exemplos: 

 

 i += 2;  equivale a i = i + 2; 

 x *= y + 1;  equivale a x = x * (y + 1) 

 t /= 2.5; equivale a t = t / 2.5; 

 p % = 5; equivale a p = p % 5; 

 d - = 3;  equivale a d = d-3; 

 

 As expressões com estes operadores são mais compactas e normalmente 

produzem um código de máquina mais eficiente. 

 

Exemplo: 

  

main() 

{ 

 int total = 0; 

 int cont = 10; 

  

 printf(" Total = %d\n", total ); 

 total+=cont; 

 printf(" Total = %d\n", total ); 

total+=cont; 

 printf(" Total = %d\n", total ); 

}  

 

 A saída será: 

 

 Total = 0 

 Total = 10 

 Total = 20 

 

 

2.8 OPERADORES RELACIONAIS 

 

 Operadores relacionais são usados para fazer comparações. São eles: 

 

 > maior 

 > = maior ou igual 

 < menor 

 < = menor ou igual 

 = = igualdade 

 != diferente 

 

 

2.9 COMENTÁRIOS 
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 Os comentários podem ser colocados em qualquer lugar de seu programa. 

 Comentários começam com dois caracteres, chamados símbolos de comentários, 

barra-asterisco (/*) e terminam por asterisco-barra (*/). Como C ignora espaços, os 

comentários podem ser escritos em várias linhas e podem ser utilizados asteriscos 

livremente dentro destes. 

 

 

EXERCÍCIOS 

 

1. Qual o erro deste programa? 

main () 

{ 

 int i; 

 scanf(“%3d”, &i); 

 printf(“%3d”, i) 

} 

 

 

2. O programa seguinte te um erro de execução. Verifique. 

main () 

{ 

 int a, b=0; 

  

 a=5/b; 

} 

 

3. Quais dos seguintes operadores são aritméticos? 

a. + 

b. & 

c. % 

d. < 

 

4. Assuma que todas as variáveis são do tipo int. Encontre o valor de cada 

uma delas e escreva um programa que as imprima para verificar os 

resultados. 

a. x = (2+1)*6; 

b. y = (5+1) /2*3; 

c. a = 3+2*(b=7/2); 

d. c= 5+ 10% 4 / 2; 

 

5. Reescreva a seguinte instrução usando operador de incremento: 

número = número + 1; 

 

6. Reescreva a seguinte instrução usando operador aritmético de atribuição: 

Laranja = laranja + x; 

 

7. Verdadeiro ou falso: 

a. 1 > 2 

b. ‘a’ < ‘b’ 

c. 3 = = 2 
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d. 3 > = 2 

 

8. Qual será o valor de k? 

j = 3; 

k = j = = 3 

 

9. Escreva um programa que solicite 3 números em ponto flutuante e imprima 

a média aritmética 

 

 

 

 

3. ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO 

 

3.1. O laço for 

 O laço for engloba 3 expressões numa única, e é útil principalmente quando 

queremos repetir algo um número fixo de vezes. 

 O exemplo seguinte imprime os números de 0 a 9 utilizando um laço for na sua 

forma mais simples. 

 Importante: O laço for exige um contador. 

 

 main () 

 { 

     int conta; 

     for (conta=0; conta<10; conta++) 

     printf (“conta=%d\n”, conta); 

 } 

 

 Sintaxe: 

 

  for (inicialização; teste; incremento) 

   instrução; 

 

 

 Observações:  

 Caso existam instruções múltiplas, deve-se colocar chaves para iniciar o 

bloco de comandos e finalizar. Veja o exemplo abaixo: 

 

 Qualquer das impressões de um laço for pode conter uma ou mais instruções 

separadas por vírgula. 

 

 Podemos utilizar caracteres em vez de inteiros. Veja o exemplo: 

 

main ( ) 

{ 

 char ch; 

 for (ch = ‘a’; ch<=’z’; ch ++) 

 printf (“%d”, x+y); 

} 
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 Qualquer uma das três partes de um laço for pode ser omitida, embora os 

pontos-e-vírgulas devam permanecer. Se a expressão de inicialização ou de 

incremento forem omitidas, elas serão simplesmente desconsideradas. Se a 

condição de teste não está presente, é considerada permanentemente 

verdadeira. 

 

 O corpo do laço pode estar vazio, entretanto o ponto-e-vírgula permanece. 

 

 

 

EXERCÍCIOS: 

 

1. Qual a saída produzida pela execução do laço seguinte? 

 

int a; 

for ( a = 36; a>0; a/=2) 

 printf (“%d”, a); 

 

2. Qual a saída produzida pela execução do programa seguinte? 

 

main () 

{ 

int i; 

 

for (printf (“Inicialização\n”), i = 0;  printf (“Teste i=%d”, i), i<5;  

 printf (“Incremento\n”, i++); 

       

      printf (“FORA DO LAÇO! \n”); 

 

} 

 

3. Faça um programa em C que leia para 10 pessoas o nome e o ano do 

nascimento e imprima sua idade, tendo como base o ano atual (2008). O 

programa não aceita idades quebradas, somente inteiras. 

 

4. Faça um programa em C que imprima os números de 0 a 9 e, ordem 

decrescente. 

 

5. Faça um programa em C que imprima os múltiplos de 3 compreendidos 

entre 0 e 15. 
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3.2 O Laço While 

 

 A segunda estrutura válida em C é o laço While. À primeira vista, esta estrutura 

parece simples comparada a do laço for; ela utiliza os mesmos elementos, mas eles são 

distribuídos de maneira diferente no programa. 

 

 Sintaxe: 

 

  while (expressão de teste) 

   instrução; 

 

 Se a expressão teste for verdadeira (diferente de zero), o corpo do laço while é 

executado uma vez e a expressão de teste é avaliada novamente. Este ciclo de teste e 

execução é repetido até que se torne falsa (igual a zero), então o laço termina e o 

controle do programa passa para a linha seguinte ao laço. 

 

O corpo de um while pode ter uma única instrução terminada por ponto-e-

vírgula, várias instruções entre chaves  ou ainda nenhuma instrução mantendo o ponto-

e-vírgula. Em geral um laço while pode substituir um laço for. 

Exemplo: 

 

/*imprime os números de 0 a 9 e totais*/ 

 

main ( ) 

{ 

 int conta=0; 

int total=0; 

 

while (conta<10) 

 { 

  total += conta; 

  printf (“conta=%d, total=%d\n”, conta++, total); 

 } 

} 

 

Em situações em que o número de interações é conhecido de antemão, o laço 

while é menos apropriado. Neste caso o laço for é a escolha mais natural. Assim sendo, 

utiliza-se o laço while em situações que o laço for terminado inesperadamente por 

condições desenvolvidas dentro do laço. 

 

Também é possível utilizar while aninhado, se for o caso. 

 

 

EXERCÍCIOS: 

 

1. Faça um programa em C que leia o ano do nascimento e o nome de várias 

pessoas e imprima sua idade, tendo como base o ano atual (2012). A leitura 

será finalizada  quando o usuário digitar zero para o ano. 

 

2. Escreva um programa que imprima o quadrado de todos os de 1 a 20. 
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3.3 O laço do-while 

 

 Este laço permite criar um laço repetido até que a expressão teste seja falsa 

(zero). É bastante similar ao while, porém a diferença é que neste laço o teste de 

condição é avaliado depois do laço ser executado. 

 

 Sintaxe: 

 

 do { 

  instrução; 

 } while (expressão de teste); 

 

 

 Embora as chaves não sejam necessárias quando apenas uma instrução está 

presente no corpo do laço do-while, elas são geralmente usadas para aumentar a 

legibilidade. 

 

  

 

Os comandos break e continue 

 

 O comando break pode ser usado no corpo de qualquer estrutura de laço C. 

Causa a saída imediata do laço e o controle passa para o próximo estágio do programa. 

 

 Se o comando break estiver em estruturas de laços aninhados afetará somente o 

laço que o contém e os laços internos a este. Veja o exemplo: 

 

 /*Encontra o fatorial do número digitado*/ 

 main ( ) 

{ 

 int num; 

 long resposta; 

 

 while (1)  

 { 

  printf (“\n Digite o numero: ”); 

  scanf (“%d”, &num); 

  resposta=1; 

 

  while (num > 1) 

   resposta *=num --; 

 

  printf (“O fatorial e: %1d\n”, resposta); 

  break; 

 } 

} 

  

 O comando continue força a próxima interação do laço e pula o código que 

estiver abaixo. Nos laços while e do-while um comando continue faz com que o 

controle do programa vá diretamente para o teste condicional e depois continue o 
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processo do laço. No caso do laço for, o computador primeiro executa o incremento do 

laço e, depois, o teste condicional, e finalmente faz com que o laço continue. 

 

 O comando continue deve ser evitado, pois pode causar dificuldades de leitura e 

confusão ao se manter o programa. 

 

 

 

4. COMANDOS DE DECISÕES 

 

4.1 O comando if 

 

 O comando if instrui o computador a tomar uma decisão simples. 

 Sintaxe: 

  if (expressão de teste) 

   instrução; 

 

 Exemplo: 

 

 main ( ) 

 { 

  char ch; 

 ch = getche( ); 

 if (ch = = p ) 

  printf (“\n Você pressionou a tecla p.”); 

} 

 

 Importante: 

 No caso de múltiplos comandos no corpo do if, devemos utilizar as 

chaves. 

 Utiliza-se normalmente if aninhado respeitando a inicialização e 

finalização de cada comando if. 

 

 

4.2 O comando if-else 

 

 O comando else quando associado ao if, executará uma instrução ou um grupo 

de instruções entre chaves, se a expressão de teste do comando if for falsa. 

 

Sintaxe: 

  if (expressão de teste) 

   instrução; 

  else 

   instruçãox; 

 

 Exemplo: 

 

 main ( ) 

 { 

  char ch; 
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 ch = getche( ); 

 

 if (ch = = p ) 

  printf (“\n Você pressionou a tecla p.”); 

 else 

  printf (“\n Você não pressionou a tecla p.”); 

 

} 

 

 

4.3 Operadores Lógicos 

 

 C oferece 3 operadores chamados lógicos: 

 

 && lógico E 

| | lógico OU 

! lógico de negação 

 

Destes operadores ! é unário e && e | | são binários. Os operadores lógicos são 

geralmente aplicados a expressões relacionais. 

 

 

4.4 O comando switch 

  

Construções if-else facilitam a escrita de programas que devem escolher uma 

entre duas alternativas. Algumas vezes, entretanto, o programa necessita escolher uma 

entre várias alternativas. 

 

 Embora estas construções possam executar testes de vários modos, elas não são 

de maneira nenhuma elegantes, pois o código pode ficar difícil de ser seguido e 

confundir até mesmo seu autor num momento futuro. Para isto, utilizamos switch. 

 

 Sintaxe: 

 

 Switch (expressão constante) 

 { 

 case constante1: 

  Instruções; 

 case constante2: 

  Instruções; 

 default: 

  Instruções; 

} 

 

O comando break pode ser utilizado ao final de cada instrução case para 

provocar a saída imediata do switch. 

 

Exemplo: Parte de um programa que utiliza o switch. 
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Switch (F) 

{ 

 Case 0: printf (“\nDomingo”); break; 

 Case 1: printf (“\nSegunda-feira”); break; 

 Case 2: printf (“\nTerça-feira”); break; 

 Case 3: printf (“\nQuarta-feira”); break; 

 Case 4: printf (“\nQuinta-feira”); break; 

 Case 5: printf (“\nSexta-feira”); break; 

 Case 6: printf (“\nSábado”); break; 

} 

 

 

 

4.5 O operador condicional ternário ?: 

 

 Possibilita expressar de forma compacta uma instrução if-else. 

 

 Este operador consiste em dois operadores separando a expressão toda em três 

diferentes expressões e é o único operador ternário em C. 

 

 Sintaxe: 

 

 condição ? expressão_1: expressão2 

 

 A condição consiste em uma expressão lógica avaliada como verdadeira ou 

falsa. 

 

 A condição é avaliada e se verdadeira (não zero) a expressão condicional toda 

assume o valor da expressão_1, se falsa  a expressão assume o valor da expressão_2. 

 

 Exemplo: 

 

 max = (num1 > num2) ? num1:num2; 

 

 Esta expressão equivale à construção if-else seguinte, mas bem mais compacta. 

 

 If (num1>num2) 

  max = num1; 

 else 

  max=num2; 
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EXERCÍCIO: 

 

1. Os programas seguinte são corretos? 

 

main ( ) 

{ 

 if (getche ( ) = = ‘a’) then 

  printf (“\n Você teclou a. ”); 

} 

 

------- 

 

main ( ) 

{ 

 int a, b, área; 

 scanf (“%d %d”, &a, &b); 

 if a = = b 

  area = a * a; 

 else 

  area = a * b; 

 printf(“\narea= %d.”, area); 

} 

 

------- 

 

main ( ) 

{ 

 int a, b; 

 scanf (“%d %d”, &a, &b); 

 if (a ! = b) { 

  a = 1; 

  b = 2; 

 else 

  a+=b; 

 printf(“\n %d  %d .”, a, b); 

} 

 

 

2. Uma empresa decide dar um aumento de 30% aos funcionários cujo salário 

é inferior a 500 reais. Escreva um programa que receba o salário de um 

funcionário e imprima o valor do salário reajustado ou uma mensagem caso 

o funcionário não tenha direito ao aumento. 

 

3. Faça um programa que receba a idade de uma pessoa e imprima mensagem 

de maioridade ou não. 

 

4. Faça um programa que calcule e imprima o salário reajustado de um 

funcionário de acordo com a seguinte regra: 

a. Salários até 300, reajuste de 50% 

b. Salários maiores que 300, reajuste de 30% 
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5. Faça um programa que receba a altura e o sexo de uma pessoa, calcule e 

imprima o seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas: 

a. Para homens: (72.7 * altura) – 58 

b. Para mulheres: (62.1 * altura) – 44.7 

 

6. Faça um programa que receba dois números inteiros e imprima o menor 

dos 2. 

 

7. Faça um programa que receba o valor do salário mínimo, o número de 

horas trabalhadas, o número de dependentes do funcionário e a quantidade 

de horas extras trabalhadas. Calcule e imprima o salário a receber do 

funcionário seguindo as regras abaixo: 

a. O valor da hora trabalhada é igual a 1/5 do salário mínimo; 

b. O salário do mês é igual ao número de horas trabalhadas vezes o valor da 

hora trabalhada; 

c. Para cada dependente acréscimo de 32 reais; 

d. Para cada hora extra trabalhada o cálculo do valor da hora trabalhada 

acrescida de 50%; 

e. O salário bruto é igual ao salário do mês mais os valores dos dependentes 

mais os valores das horas extras; 

f. O cálculo do imposto de renda retido na fonte segue a tabela abaixo: 

 

IRRF Salário Bruto 

Isento Inferior a 200 

10% De 200 até 500 

20% Superior a 500 

 

g. O salário líquido é igual ao salário bruto menos o IRRF; 

h. A gratificação segue a próxima tabela: 

 

Salário Líquido Gratificação 

Até 350 100 reais 

Superior a 350 50 reais 

 

i. O salário a receber do funcionário é igual ao salário líquido mais a 

gratificação. 

 

8. Faça um programa que receba o código correspondente ao cargo de um 

funcionário e imprima seu cargo e o percentual de aumento ao qual este 

funcionário tem direito seguindo a tabela abaixo. 

 Código Cargo Percentual 

1 Escriturário 50% 

2 Secretário 35% 

3 Caixa 20% 

4 Gerente 20% 

5 Diretor Não tem aumento 
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9. Faça um programa que mostre um menu com as seguintes opções: 

 soma 

raiz quadrada 

 finalizar 

O programa deve receber a opção desejada, receber os dados necessários 

para a operação de cada opção, realizar a operação e imprimir o 

resultado. Na opção finalizar nada deve acontecer. 

 

 

 

4. FUNÇÕES E A ESTRUTURA DE UM PROGRAMA 

 

Funções dividem grandes tarefas em tarefas menores, e permitem às pessoas 

trabalharem sobre o que as outras fizeram ao invés de partir do nada. 

 

Uma função é uma unidade de código de programa autônoma desenhada 

para cumprir uma tarefa particular. 

 

Programas em C geralmente consistem em várias pequenas funções ao invés de 

poucas de maior tamanho. Elas impedem que o programador digite várias vezes o 

mesmo código. 

 

 

4.1 FUNÇÕES SIMPLES 

 

 A seguir está o exemplo de uma função que imprime o texto em uma moldura: 

 
#include<stdio.h> 

 

void linha (){ 

      int j; 
      for (j=1; j<=20; j++) 

          printf ("\xDB"); 

      printf ("\n"); 

} 

 

 

 

main(){ 

       linha(); 

       printf ("\xDB UM PROGRAMA EM C \xDB\n"); 

       linha(); 
       scanf("%d"); 

} 

 

 

 A estrutura de uma função é bem parecida com a de um programa qualquer, 

sendo que esta possui um nome diferente de main. 
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 Como podemos observar no programa acima, a chamada da função é sempre 

feita pelo seu nome, neste caso, linha(). 

 

 

4.2 VARIÁVEIS LOCAIS 

 

 Cada função pode chamar outras funções. 

 As variáveis que são declaradas dentro de uma função são chamadas variáveis 

locais e são conhecidas somente dentro de seu próprio bloco. Um bloco começa quando 

o computador encontra uma chave de abertura e termina quando este encontra uma 

chave de fechamento. 

 

 

EXEMPLO SONORO 

 
#include <stdio.h> 

 
void doisbeep(){ 

       int k; 

       printf ("\x7"); 

       for (k=1; k<5000; k++); 

       printf ("\x7"); 

} 

 

 

main(){ 

       doisbeep(); 

       printf ("Digite um caractere "); 
       getche(); 

       doisbeep(); 

} 

 

 

 

 

4.3 FUNÇÕES QUE RETORNAM UM VALOR 

 

 O programa abaixo cria uma função que lê um caractere do teclado e, se for 

maiúsculo, converte-o em minúsculo. 

 
#include <stdio.h> 

 

char minusculo(){ 

            char ch; 

            ch=getche(); 

            if (ch >='A' && ch <='Z') 

               ch += 'a'-'A'; 
            return (ch); 

} 

 

main(){ 

       char ch; 

       printf ("Digite 'a' e depois 'b': "); 

       ch= minusculo(); 

       switch(ch){ 

                  case 'a': 
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                       printf ("\nVocê pressionou a. "); 

                       break; 

                  case 'b': 

                       printf ("\nVocê pressionou b. "); 

                       break; 

                  default: 

                       printf ("\nVocê pressionou algo desconhecido. ");    

       } 

       scanf("%d"); 
} 

 

 

 

4.4 COMANDO return 

 

O comando return causa a atribuição de qualquer expressão entre parênteses à 

função contendo o return. Então quando minúsculo() é chamada por main() ela 

adquire o valor do caractere lido e convertido em minúsculo. 

 

 Este comando tem dois usos importantes: devolve o valor e retorna 

imediatamente, para a próxima instrução do código de chamada ou usado sem os 

parênteses, causa a saída imediata da função. 

 

 Lembre-se que este comando só pode retornar um único valor à função que o 

chama. 

 

 

HORAS E MINUTOS 

  

 Este é um outro exemplo que retorna um valor. O programa chama a função 

minutos() que solicita a hora e minutos ao usuário e calcula a diferença entre dois 

tempos. 

 
#include <stdio.h> 

 

int minutos() 
{ 

         int hora, min; 

         scanf ("%d:%d", &hora, &min); 

         return (hora*60+min); 

} 

 

main(){ 

       int mins1, mins2; 

       printf ("Digite a primeira hora (hora:min): "); 

       mins1=minutos(); 

       printf ("Digite a segunda hora (hora:min): "); 
       mins2=minutos(); 

       printf ("A diferenca e' %d minutos. ", mins2-mins1); 

       scanf("%d"); 

} 
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4.5 PASSANDO VALORES PARA A FUNÇÃO CHAMADA 

 

O mecanismo usado para transmitir informações para uma função é chamado 

argumento. 

 

Vamos construir uma função que retorna o valor absoluto de um número. O 

valor absoluto de um número é o próprio número quando o sinal é ignorado. Por 

exemplo, o valor absoluto de 5 é 5 e o valor absoluto de -5 também é 5. 
 

/* retorna o valor absoluto de um numero */ 

int abs  (int x) 

{ 

 return ((x < 0 ) ? –x:x); /*Se x<0 retorne (-x), caso contrário retorne (x)*/ 

} 

 

/* testa função abs()*/ 
main () 

{ 

 printf (“%d %d %d \n”, abs(0), abs(-3), abs (10) ); 

} 

 

 

A definição da nossa função começa com duas linhas: 

 

int abs (int x) 

 

A primeira informa que abs() requer um argumento, chamado x, A segunda 

linha indica que o argumento x é do tipo int. Uma outra forma de declaração seria abs 

(int x). X é um argumento formal funcionando exatamente como variável local da 

função. 

 

O exemplo a seguir chama várias vezes a função bar () que recebe um 

argumento e desenha uma barra horizontal do tamanho do argumento recebido. 

 
/* função bar() – cria um gráfico de barras horizontal*/ 

void bar (int pontos) 

{ 

 int j; 

  
 for (j=1;j<=pontos; j++) 

  printf (“\xCD”); 

} 

 

/*desenha um gráfico de barras*/ 

main () 

{ 

 printf (“\n Luiza”); 

bar (27); 

printf (“\n Chris”); 

bar (41); 
printf (“\n Regina”); 

bar (34); 

printf (“\n Cindy”); 

bar (22); 

printf (“\n Harold\n”); 

bar (15); 



 28 

} 

 

 

A saída será: 

 

Luiza   ========================= 

Chris  ====================================== 

Regina  ================================ 

Cindy  ===================== 

Harold  ============== 

 

 

4.6 PASSANDO VARIÁVEIS COMO ARGUMENTOS 

 

Nos exemplos anteriores nós passamos constantes como argumentos para as 

funções bar ( ) e abs( ). Podemos, entretanto, passar variáveis da função que chama 

como mostra uma variante do programa abaixo. 

 
/* função bar() – cria um gráfico de barras horizontal*/ 

void bar ( int pontos) 

{ 

 int j; 

  

 for (j=1;j<=pontos; j++) 
  printf (“\xCD”); 

} 

 

/*desenha um gráfico de barras*/ 

main ( ) 

{ 

 int enpontos; 

 while (1) { 

 printf (“(0 para terminar) \nPontos =”); 

 scanf (“%d”, & enpontos); 

if (!enpontos) 
 break; 

else 

 bar (enpontos); 

} 

 

 

 

4.7 PASSANDO VÁRIOS ARGUMENTOS 

 

 Se mais de um argumento é necessário, podem ser passados na lista de 

argumentos separados por vírgulas. Podemos passar quantos argumentos desejarmos 

para uma função. A seguir está um exemplo de um programa que passa dois argumentos 

para a função retang(), cujo propósito é desenhar retângulos de vários tamanhos na tela. 

Os dois argumentos são a largura e a altura do retângulo; onde cada retângulo representa 

um cômodo de uma casa. 

 
/*desenha retângulo*/ 

void retang (int largura, int  altura) 

{ 

 int, j,k; 
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 largura /=2; 

 altura /=4; 

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

printf (“\t\t”); 

for (k=1; k<=largura; k++) 

 printf(“\xDB”); 

printf (“\n”); 

 } 

} 

 

 
/*testa a função retang()*/ 

main () 

{ 

 printf (“\nSala\n”); 

 retang (22,12); 

 printf (“\nCozinha\n”); 

 retang (16,16); 

printf (“\nBanheiro\n”); 

 retang (6,8); 

printf (“\nQuarto\n”); 

 retang (12,12); 
} 

 

 

4.8 USANDO MAIS DE UMA FUNÇÃO 

 

 Você pode usar quantas funções quiser num programa, e qualquer função pode 

chamar uma outra. Não é permitido que você crie uma função dentro de outra e todas as 

funções são visíveis umas para as outras. 

 Veja o exemplo abaixo. Nele criamos um texto entre moldura centralizado na 

tela. 

 
/*Desenha uma linha sólida na tela, 20 caracteres*/ 

void linha ( ) 

{ 

 int j; 

 for (j=1; j<=20; j++) 

  printf (“\xDB”); 

 printf (“\n”); 

} 

 

/*imprime espaços*/ 
void espaços (x) 

int x; 

{ 

 for (i=0; i<x; i++) 

  printf (“ ”); 

} 

 
/*centraliza o texto com molduras*/ 

main ( ) 

{ 

 espaços (30); 

 linha( ); 

 espaços (30); 

 printf (“\xDB UM PROGRAMA EM C \xDB\n”); 

 espaços (30); 
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 linha ( ); 

} 

 

 

 O programa abaixo calcula o quadrado de dois inteiros fornecidos pelo usuário. 

A função main( ) chama três funções. A primeira retorna o resultado já calculado. A 

segunda calcula o quadrado dos argumentos e a terceira retorna a soma de dois 

números. 

 
/*retorna o quadrado do argumento*/ 

int sqr (int z) 

{ 

 return (z*z); 

} 
 

/*retorna a soma de dois argumentos*/ 

soma (int x, int y) 

{ 

 return (x+y); 

} 

 

/*retorna a soma dos quadrados de dois argumentos*/ 

Somasqr(int j.int k) 

{ 

 return (soma (sqr(j), sqr(k))); 

} 
 

 

/*testa funções soma, sqr e somasqr*/ 

main ( ) 

{ 

 int num1, num2; 

printf (“Digite dois numeros”); 

scanf (“%d %d”, &num1, &num2); 

printf (“A soma dos quadrados é %d”, somasqr(num1, num2));  

}  

 
 

 

4.9 FUNÇÕES NÃO INTEIRAS 

 

 O tipo de uma função é determinado pelo tipo de valor que ela retorna e não pelo 

tipo de seus argumentos. 

 Até agora temos trabalhado com funções inteiras. Uma função é dita inteira 

quando retorna um inteiro. 

 Se uma função for do tipo não inteira, ela deve obrigatoriamente ser declarada. 

Se você omitir a declaração de uma função, C assume por função que a função é int; 

isto é, a função retorna um int. uma função que retorna um char ou não retorna nada 

pode ser considerada como inteira. 

 Vamos analisar funções que retornam um valor diferente de int, por exemplo, 

um tipo float. 

 No programa seguinte a função main( ) solicita ao usuário que forneça o raio de 

uma esfera, e chama a função área ( ) que calcula a área da esfera na forma de ponto 

flutuante. 

 
/*calcula a área da esfera */ 
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main ( ) 

{ 

 float area ( );  /*declaracao da funcao*/ 

 float raio; 

 

 printf (“Digite o raio da esfera: ”); 

 scanf (“%f”, &raio); 

 printf (“A área da esfera é %.2f”, area(raio)); 

} 
 

/*retorna a área da esfera*/ 

float area (float r)   /*definicao da funcao*/ 

{ 

 return (4*3.14159 * r * r); /*retorna float*/ 

} 

 

 Note que a única diferença entre a declaração de uma função e a de uma variável 

é a inclusão dos parênteses depois do nome da função, que revelam ao compilador 

reconhecer que é função. 

 

 O tipo de uma função não inteira deve constar, precedendo o nome na sua 

definição. C assume por default que todas as funções são do tipo int, a não ser que você 

indique outro tipo. Se uma função faz uma chamada a uma função não inteira, a função 

que chama deve declarar a função chamada. 

 

 A declaração de funções do tipo int não é necessária mas é um bom estilo de 

programação. 

 

 

4.10 FUNÇÕES DO TIPO void 

 

 Se uma função retorna o valor do tipo int pode ser declarada do seu programa, 

como tipo int, caso sua função não retorne nada, devemos declarar como tipo void, 

padronizado pelo Comitê de padronização da linguagem do American National 

Standards Institute (ANSI). 

 Vamos rever o programa que cria moldura em volta do texto: 

 
/*envolve o texto por uma moldura*/ 

main ( ) 

{ 

void linha( ); /*declaracao da funcao*/ 
 

linha( ); 

 printf (“\xDB UM PROGRAMA EM C \xDB\n”); 

 linha ( ); 

} 

 

 

 

/*Desenha uma linha sólida na tela, 20 caracteres*/ 

void linha ( ) /* definição da função */ 

{ 
 int j; 

 for (j=1; j<=20; j++) 

  printf (“\xDB”); 

 printf (“\n”); 
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} 

 

4.11 ARGUMENTOS – CHAMADA POR VALOR 

 

 Em C, todos os argumentos de funções são passados por valor. Isso significa que 

à função chamada é dada uma cópia dos valores dos argumentos, e ela cria outras 

variáveis temporárias para armazenar estes valores. 

 A diferença principal é que uma função chamada não pode alterar o valor de 

uma variável da função que chama; ela só pode alterar sua cópia temporária. 

 O programa abaixo eleva um inteiro m à potência positiva inteira n. 

 
/*mostra chamada por valor*/ 

/*teste da função e potência*/ 

main ( ) 

{ 

 int i; 

 

 printf (“\nO endereço de i é: %u\n”, &i); 
 for (i=0; i<10; ++i) 

  printf (“%d %d %d \n”, i , pot (2,i), pot (-3,i)) 

} 

 

/*eleva x a potencia n; n>0*/ 

pot (int x, int n) 

{ 

 int p; 

 

 printf (“\nO endereço de n é: %u\n”, &n); 

 for (p=1; n>0; --n) 
  p = p * x; 

 return (p); 

} 

 

 O argumento n é criado quando a função pot( ) inicia a sua execução, e destruído 

ao término desta. Tudo o que for feito com n dentro de pot( ) não tem efeito no 

argumento que pot ( ) recebeu originalmente. 

 

 O programa imprime os endereços das variáveis i em main ( ) e n em pot ( ) e 

você pode verificar os endereços das variáveis diferentes. 

 

 

4.12 CLASSES DE ARMAZENAMENTO 

 

 Todas a variáveis e funções C têm dois atributos: um tipo e uma classe de 

armazenamento. Os tipos nós já conhecemos. As classes de armazenamento serão vistas 

a seguir.  

 

 São quatro as classes de armazenamento de variáveis C: 

 

 auto  (automáticas) 

 extern (externas) 

 static (estáticas) 

 register (em registradores) 
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CLASSES DE ARMAZENAMENTO – auto 

 As variáveis que temos visto em todos os nossos exemplos estão confinadas nas 

funções que as usam; isto é, são “visíveis” ou “acessíveis” somente às funções onde 

estão declaradas. Tais variáveis são chamadas locais ou automáticas. 

 

 As variáveis declaradas dentro de uma função são automáticas por “default”. 

Variáveis automáticas são as mais comuns dentre as 4 classes. A classe de variáveis 

automáticas pode ser explicitada usando-se a palavra auto. O código: 

 

main( ) 

{ 

 auto int n; 

 ... 

} 

 

é  equevalente a  

 

main( ) 

{ 

 int n; 

 ... 

} 

 

 

CLASSES DE ARMAZENAMENTO – extern 

 Todas as funções C e todas as variáveis declaradas fora de qualquer função têm 

a classe de armazenamento extern. Variáveis com este atributo serão conhecidas por 

todas as funções declaradas depois delas. A declaração de variáveis externas é feita da 

mesma maneira como declaramos variáveis em um bloco de função. 

 

 Enquanto variáveis locais são preferidas para várias tarefas, é às vezes desejável 

o uso de variáveis conhecidas de todas as funções do programa. O exemplo seguinte 

mostra seu uso. 

 
/*testa o uso de variáveis extern*/ 

 

int teclanum; /*variável externa*/ 

 

main ( ) 

{ 

 extern teclanum; 
 printf (“Digite teclanum: ”); 

 scanf (“%d”, &teclanum); 

 parimpar( ); 

 negativo( ); 

}  

 

/* checa se a teclanum é par ou ímpar*/ 

parimpar( ); 

{ 

 extern teclanum; 

  
 if (teclanum%2) 

  printf (“teclanum é impar. \n”); 
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 else 

  printf (“teclanum é par. \n”); 

} 

 

/* checa se a teclanum é negativo*/ 

negativo ( ) 

{ 

extern teclanum; 

  
 if (teclanum<0) 

  printf (“teclanum é negativo. \n”); 

 else 

  printf (“teclanum é positivo. \n”); 

} 

 

 

 Uma variável definida fora de qualquer função é dita externa. A palavra extern 

indica que a função usará uma variável externa. Este tipo de declaração, entretanto, não 

é obrigatória se a definição original ocorre no mesmo arquivo fonte. 

 Variáveis externas retêm seus valores durante toda a execução do programa, 

mantendo sua posição de memória alocada, portanto só devem ser usadas em casos 

especiais. O uso de argumentos de funções é um método preferível para passar 

informações para a função. 

 

 

CLASSES DE ARMAZENAMENTO – static 

  

 Variáveis static de um lado se assemelham às automáticas, pois são conhecidas 

somente as funções que as declaram e de outro lado se assemelham às externas pois 

mantém seus valores mesmo quando a função termina. 

 

 Declarações static têm dois usos importantes e distintos. O mais elementar é 

permitir a variáveis locais reterem seus valores mesmo após o término da execução do 

bloco onde são declaradas. 

 
/*mostra o uso de variáveis static*/ 

main ( ) 

{ 

 soma ( ); 

 soma ( ); 

 soma ( ); 

} 

 

/*usa variável static*/ 
soma () 

{ 

 static int i=0; 

 printf (“i = %d\n”, i++); 

} 

 

A saída será 

 i=0 

 i=1 

 i=2 

Observe que i não é inicializada a cada chamada de soma( ). 
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VARIÁVEIS ESTÁTICAS EXTERNAS 

 

 O segundo e mais poderoso uso de static é associado a declarações externas. 

Junto a construções externas, permite um mecanismo de “privacidade” muito 

importante à programação modular. 

 

 A diferença entre variáveis externas e externas estáticas é que  variáveis externas 

podem ser usadas por qualquer função abaixo de suas declarações, enquanto que 

variáveis externas estáticas somente podem ser usadas pelas funções do mesmo arquivo-

fonte e abaixo de suas declarações. 

 

 

CLASSES DE ARMAZENAMENTO – register 

 

 A classe de armazenamento register indica que a variável associada deve ser 

guardada fisicamente numa memória de acesso muito mais rápido chamada registrados. 

Variáveis da classe register são semelhantes às automáticas mas se aplicam apenas às 

variáveis do tipo int e char. 

 

 Basicamente, variáveis deste tipo são utilizadas para aumentar a velocidade do 

processamento. Assim, o programador deve escolher as variáveis que são mais 

frequentemente acessadas e declará-las como da classe register.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


