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Hora de silenciar o celular

• Manter o celular sempre desligado/silencioso quando 
estiver em sala de aula

• Nunca atender o celular em sala de aula



Objetivo da aula

Apresentar os seguintes conceitos em C:

▫ Expressões

▫ Tipos básicos de dados

▫ Constantes

▫ Declaração de variáveis

▫ Entrada e Saída básicas



Expressões

Combinação de dados e operadores que resulta 
em um valor.

x = 2 * y + 4;x = 2 * y + 4;x = 2 * y + 4;x = 2 * y + 4;

expressão

variável constanteoperador



Tipos básicos de dados

• char char char char ---- caractere
▫ para conter valores definidos pelos caracteres ASCII

• int int int int ---- inteiro
▫ para representar números inteiros▫ para representar números inteiros

• floatfloatfloatfloat ---- ponto flutuante
▫ para representar números reais de simples precisão

• double double double double ---- ponto flutuante de dupla precisão
▫ números reais de maior precisão

• voidvoidvoidvoid - sem valor
▫ funções sem valor de retorno ou ponteiros genéricos



Modificadores dos tipos básicos

• Alteram o conjunto de valores que o tipo pode 
representar:

signedsignedsignedsigned, shortshortshortshort, longlonglonglong e unsignedunsignedunsignedunsigned

• Por exemplo:• Por exemplo:
▫ um modificador permite armazenar números inteiros 

maiores (longlonglonglong intintintint )

▫ outro modificador determina que só números sem sinal 
possam ser armazenados (unsignedunsignedunsignedunsigned intintintint)

Tipos não definidos pelo padrão ANSI 
provavelmente não serão suportado por 
todas as implementações de C.



Tipo Tamanho 
em bytes

Faixa mínima

charcharcharchar 1 -127 a 127

unsigned charunsigned charunsigned charunsigned char 1 0 a 255

signed charsigned charsigned charsigned char 1 -127 a 127

intintintint 4* -2.147.483.648 a 2.147.483.647

unsigned intunsigned intunsigned intunsigned int 4 0 a 4.294.967.295

signed intsigned intsigned intsigned int 4 -2.147.483.648 a 2.147.483.647

short intshort intshort intshort int 2 -32.768 a 32.767

unsigned short intunsigned short intunsigned short intunsigned short int 2 0 a 65.535

longlonglonglong intintintint 4 -2.147.483.648 a 2.147.483.647

unsignedunsignedunsignedunsigned longlonglonglong intintintint 4 0 a 4.294.967.295

floatfloatfloatfloat 4 Seis dígitos de precisão

doubledoubledoubledouble 8 Dez dígitos de precisão

longlonglonglong doubledoubledoubledouble 10 Dez dígitos de precisão

* depende  da máquina



Constantes

• Constantes inteiras: são números sem ponto decimal, 

Usadas em expressões para representar valores fixos 
de um dado tipo. 

• Constantes inteiras: são números sem ponto decimal, 
precedidos ou não por sinal.

1997         -3          234L  3200000L         5001U

• Constantes em ponto flutuante: requerem ponto 
decimal seguido pela parte fracionária do número.

123.23        4.34e-3       11.456F        1001.2L



Constantes

• Constantes caracteres: único caractere envolvido por 
aspas simples, podendo participar de expressões 
aritméticas.

‘a’ caractere a

‘A’ caractere A

‘\n’ nova linha

‘\r’ retorno de carro

‘\t’ tabulação horizontal

‘\a’ alerta sonoro

‘\0’ nulo, termina um conj. de caracteres em C



Constantes

• Constantes string: conjunto de caracteres colocado entre 
aspas duplas.

‘’isso é um teste’’        “mais um teste”

• A linguagem C insere automaticamente o caractere ‘\0’ • A linguagem C insere automaticamente o caractere ‘\0’ 
ao final de uma string.

Não confundir strings com caracteres:
‘A’ não é igual a “A”



Identificadores

• Pode ser composto por letras, números ou sublinhados

Nomes de variáveis, funções e outros objetos definidos 
pelo usuário. 

• Pode ser composto por letras, números ou sublinhados

• Deve começar com uma letra ou um sublinhado

1) soma

2) 5altura

3) peso_bruto

4) SOMA

5) desvio-padrão

6) p2p



Declaração de variáveis

• Toda variável precisa ser declarada antes de ser usada

Uma variável representa um espaço de memória para 
guardar um determinado tipo de dado.

• Toda variável precisa ser declarada antes de ser usada

• Somente valores do tipo especificado podem ser 
amazenados

doubledoubledoubledouble lucro;

longlonglonglong intintintint i, j;

charcharcharchar a, b, c;

tipo  lista_de_variáveis;



Atribuindo valores a variáveis

• Após declarada, uma variável pode receber valores.

intintintint a;intintintint a;

floatfloatfloatfloat b;

a = 5;

b = 4.3;

intintintint a = 5;

floatfloatfloatfloat b = 4.3;



Atribuindo valores a variáveis

O que acontece se fizermos a seguinte instrução?O que acontece se fizermos a seguinte instrução?

intintintint a = 4.3;



O modificador constconstconstconst

• Variáveis do tipo constconstconstconst não podem ser modificadas!

• É muito usado para garantir que o valor do 
parâmetro não é modificado dentro da função.

constconstconstconst floatfloatfloatfloat a = 10.5;

intintintint soma(constconstconstconst intintintint a, constconstconstconst intintintint b);



Bloco de código

Qualquer trecho de código delimitado por { ... }

intintintint main(voidvoidvoidvoid)
{
floatfloatfloatfloat pi = 3.14;
returnreturnreturnreturn 0;

}
i = 10;
{

intintintint j = 20;
printf(“%d”, j);

}

if(t == 1)
{

charcharcharchar s[80];
gets(s);

}



Escopo de variáveis

• Variáveis declaradas dentro de um bloco de código 
não são visíveis fora dele.

▫ O espaço de memória usado pela variável é liberado 
na saída do bloco de código.na saída do bloco de código.

• Se duas variáveis de mesmo nome são visíveis em 
um bloco de código, prevalece aquela declarada no 
bloco mais interno.



Entrada e saída em C

E/S pelo console:

E/S são efetuadas por funções da biblioteca padrãofunções da biblioteca padrão.

E/S pelo console:

▫ Entrada pelo teclado

▫ Saída pela tela

É necessário incluir o protótipo

das funções no código:

#includeincludeincludeinclude <stdio.h>

arquivo de cabeçalho



Função printf

Possibilita a saída de valores (constantes, variáveis ou 
resultados de expressões) segundo um formato.

O primeiro parâmetro é uma cadeia de caracteres que 
especifica o formatoformato de saída dos valores que se deseja 
escrever (segundo parâmetro).

intintintint printf(constconstconstconst charcharcharchar *string_de_controle,

lista_de_variáveis/constantes/expressões);



• Para cada valor a ser impresso, deve existir um 
especificador de formato na cadeia de carateres
string_de_controle.

intintintint printf(constconstconstconst charcharcharchar *string_de_controle,

lista_de_variáveis/constantes/expressões);

%c especifica um char

%d especifica um int

%u especifica um unsigned int

%f especifica um double (ou float)

%e double ou float em notação científica

%s especifica uma string de caracteres



Função printf

printf(“%d %f\n”, 33, 5.3);

printf(“Inteiro = %d  Real = %f\n”, 33, 5.3);

• A saída é formada pela cadeia de caracteres do 
formato em que os especificadores são 
substituídos pelos valores correspondentes. 

printf(“Inteiro = %d  Real = %f\n”, 33, 5.3);

printf(“Eu gosto de programar!”);



• É possível também especificar o tamanho do campos 
e/ou a precisão dos valores.

Função printf

• especifica tamanho mínimo de 
4 dígitos e preenche a saída 4 dígitos e preenche a saída 
com espaços.

• mostra 7 caracteres com 2 casas 
decimais.

• O significado depende do tipo de dado a que o 
modificador está sendo aplicado.



Função scanf

Permite ler valores via teclado e armazená-los em 
variáveis do prorgrama.

O primeiro parâmetro determina como os valores são 
lidos para as variáveis apontadas na lista de argumentos.

intintintint scanf(constconstconstconst charcharcharchar *string_de_controle,

lista_de_endereços_de_variáveis);



• É muito parecida com o inverso de printf().

• Existem especificadores diferentes para float e 
double.

intintintint scanf(constconstconstconst charcharcharchar *string_de_controle,

lista_de_endereços_de_variáveis);

%c especifica um char

%d especifica um int

%u especifica um unsigned int

%f, %e, %g especificam um float

%lf, %le, %lg especificam um double

%s especifica uma string de caracteres



Função scanf

int n, m;

scanf(“%d”, &n);

• O operador & retorna o endereço de uma variável.

scanf(“%d”, &n);

scanf(“%d %d”, &n, &m);


