Programando em C

Técnicas de Programação

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

Constantes, variáveis e tipos
primitivos

printf(“Este é um programa em C\n");
}
#include <stdio.h>

int main(){
printf(“7 + 2”);

Prof. Angelo Loula
UEFS

printf(“%d”, 7 + 2 );
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}

Constantes
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Constantes

• E quando usamos um mesmo valor várias vezes.
• Exemplo:

• Podemos definir uma constante
– Seu conteúdo não pode ser modificado durante a
execução de um programa

/* Programa que calcula e exibe o tamanho da circunferência de um
círculo de raio 3,5,7 */
#include <stdio.h>
int main() {
printf ("Tamanho da circunferencia de um circulo de raio 3: ");
printf ("%f\n", 2*3.1415926536*3);
printf ("Tamanho da circunferencia de um circulo de raio 5: ");
printf ("%f\n", 2*3.1415926536*5);
printf ("Tamanho da circunferencia de um circulo de raio 7: ");
printf ("%f\n", 2*3.1415926536*7);
}

• Exemplo:
/* Programa que calcula e exibe o tamanho da circunferência de um
círculo de raio 3,5,7 */
#include <stdio.h>
#define PI 3.1415926536 /* PI tem o valor 3.1415926536 */
int main() {
printf ("Tamanho da circunferencia de um circulo de raio 3: ");
printf ("%f\n", 2*PI*3);
printf ("Tamanho da circunferencia de um circulo de raio 5: ");
printf ("%f\n", 2*PI*5);
printf ("Tamanho da circunferencia de um circulo de raio 7: ");
printf ("%f\n", 2*PI*7);
}

• Saída:
Tamanho da circunferencia de um circulo de raio 3: 18.849556
Tamanho da circunferencia de um circulo de raio 5: 31.415927
Tamanho da circunferencia de um circulo de raio 7: 43.982297
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Constantes

Variáveis

• Outras constantes

• Mas como armazenar, modificar e usar valores
dinamicamente?
• Variável!

– Número inteiro:
#define V 1 /* V tem valor 1 */

– Caracter:
#define UNIDADE ‘m’ /* UNIDADE tem valor ‘m’ */

– Texto (string ou cadeia de caracteres):
#define MSG “Informe um número inteiro positivo: ”
/* um texto é o valor de MSG */

– Quando um mesmo valor é utilizado várias vezes no
mesmo programa, torna-se vantajoso definí-lo como
constante
• Facilita a atualização do programa
• Previne a introdução de erros
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Variáveis

Estrutura para armazenamento de dados.
São elementos que não possuem valor fixo
Representam uma região da memória
Possui um nome para identifica-lá (identificador)
Cada variável está associada a um tipo de dados
Podem armazenar apenas um valor a cada instante
Nome
(identificador)

Referência
(endereço)

Conteúdo
(valor)
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Variáveis
• Tudo que não pertence ao C precisa ser declarado
antes do programa começar.
• Declarações de variáveis

• Para armazenar um valor: atribuição
...
nota = (7 + 8 + 6)/3;
printf( “A nota é %d”, nota );
...
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

– Informam ao compilador o tipo e o nome da variável
– Assim é possível saber quanto de memória será
utilizada
– Devem ser feitas antes que as variáveis sejam usadas,
normalmente no início da função
– Termina sempre com ‘;’

Primeiro, avalia-se o que está a direita.
Depois, o valor é armazenado na variável à esquerda.
À esquerda, só uma variável.
O valor anterior da variável é perdido.
O valor a ser atribuído deve ser compatível com a variável.
• Tipo de dados...
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Variáveis
•

Variáveis

Nomes de variáveis

• Declarações de variáveis

– Podem ser formados por _ (sublinhado) e caracteres
alfanuméricos (letras e números)
– Distinção maiúscula/minúscula
– Não podem começar com números
– Não pode-se utilizar: { ( + - * / ; . , ?
– Podem ser qualquer palavra que não seja uma palavra
reservada da linguagem:
auto double int struct
break enum register typedef
char extern return union
const float short unsigned
continue for signed void
default goto sizeof volatile
do if static while

– Instrução: tipo_de_dados identificador;
;
int main(){
/*declaração de variável para números
inteiros*/
int nota;
int prova1, prova2;
...
}
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Variáveis

Variáveis
int main(){
int nota;
int nota_maxima;

int main(){
int nota;

nota = 7;
nota_maxima = 10;
printf(“Minha nota em História foi %d\n”, nota);
printf(“Se eu tirasse mais “);

nota = 7;
printf(“%d”, nota );
}

/*operando com variáveis*/
printf(“%d”, (nota_maxima – nota) );
}
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printf(“ pontos eu tiraria nota máxima.”);
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Inicialização

Inicialização
int main(){
int nota1, nota2, media;

int main(){
int nota;
printf(“%d”, nota );
}

}

• O que será mostrado?
– Declaração de variável = Reserva de espaço na
memória
– Espaço pode estar limpo (zerado) ou não (lixo)
– Inicializar variáveis utilizadas sem receber valor
anterior.

nota1 = 10;
nota2 = 5;
media = nota1 + nota2;
printf(“%d”, media );

int main(){
int nota1 = 10;
int nota2 = 5;
int media;
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}

media = nota1 + nota2;
printf(“%d”, media );

Variáveis na memória

Variáveis na memória
• Exemplo

• Exemplo
int main(){
int nota;
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int main(){
int soma;

nota

Soma

lixo

nota = 4 + 3;
printf(“%d”, nota );

nota
7

nota = 9;
printf(“%d”, nota );

nota
9

soma := 3;
soma := soma + 20;
soma := soma + 100;
printf(“O valor em
Soma é: %d”, nota);

lixo

3

3+20

23

23+100

123

}

}
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Variáveis na memória

Atribuição e operadores

• Exemplo

• Atribuições especiais com operadores
num1
num2
num2
num2

int main(){
int produto;
produto = 2;
produto = produto * produto;
produto = produto * produto;
produto = produto * produto;
printf(“O valor final é:%d”,produto);
}

+=
*=
-=
/=

10;
10;
10;
10;

equivale a
equivale a
equivale a
equivale a

num1 = num1 + 10;
num2 = num2 * 10;
?
?

• Operadores de incremento e decremento
numA ++; equivale a numA = numA + 1;
numB --; equivale a numB = numB - 1;
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Atribuição e operadores

Tipos de dados
• Em C temos os seguintes tipos básicos de variáveis:

• Operadores de incremento e decremento
– A posição do operador ++ ( ou --) indica quando é feito
o incremento (ou decremento), antes de usar o valor ou
depois de usar o valor
x = 23;
y = x++;
no final tem-se y = 23 e x = 24

– char: Guarda um caractere;
– int: Guarda um número inteiro;
– float: Guarda um número real com certa precisão;
– double: Guarda um número real com precisão maior que float;
– void: Tipo vazio.
• Temos algumas variações destes tipos, que são:
–
–
–
–
–
–

x = 23;
y = ++x;
no final tem-se y = 24 e x = 24
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unsigned char: caractere sem sinal;
long int: número inteiro, com domínio estendido;
unsigned int: numero inteiro positivo;
unsigned long int: numero inteiro positivo com domínio estendido;
short int: inteiro com domínio reduzido;
unsigned short int: inteiro positivo com domínio reduzido.
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Tipos de dados

Tabela ASCII

• Número de bytes utilizados pode variar. Um exemplo:
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Tipos de Dados

Tipos de Dados

int main(){
float nota1, nota2;
float media;
int aprovado;

}

int main(){
char alternativa;
alternativa =‘C';
printf(“A resposta é a letra %c”,
turma);

nota1 = 6;
nota2 = 9.3;
media = (nota1 + nota2) / 2;
aprovado = (media > 5);
printf(“%f”, media );
printf(“Aprovado? %d”, aprovado );

}
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Entrada de Dados

Entrada de Dados

• Receber informações externas ao programa, normalmente
vindas do teclado digitadas pelo usuário.

• scanf(formato, …);
– Comando da biblioteca stdio.h
– Lê o valor digitado pelo usuário, após tecla “enter” ser
pressionada
– Composto por
• String de Formato
• Lista de Argumentos
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• String de Formato
– Cadeia de caracteres que informam como será a
entrada
– Sempre contém especificadores para variáveis,
indicados pelo caractere ‘%’

• Lista de Argumentos
– Depende da lista de formato
– Argumentos são separados por ‘,’
– Sempre são variáveis, precedidas por ‘&’ (importante!)
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Entrada de Dados
int ra;
float media;
printf(“Entre com matrícula e media: ");
scanf(“%d %f“, &mat, &media);

int x,y;
printf ("Entre com o par coordenado:");
scanf ("(%d, %d)", &x, &y);
printf (“x=%d y=%d",x,y);
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