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Aula 05 – Comandos de Seleção



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 comandos de seleção em C:

▫ Comando if - else

▫ Comando switch

▫ Operador Ternário ? :



Comandos de Seleção

• Permite a seleção de um ou um grupo de 
comandos (bloco) a ser executado quando comandos (bloco) a ser executado quando 
determinadas condições forem satisfeitas;



Comando de Seleção Simples
Em Portugol...

Sintaxe :

Se condição então

seqüência de comandos

Fim se



Comando Condicional Simples
Na Linguagem C...

O comando associado ao if é executado  apenas se a 

expressão for verdadeira (diferente de zero) .

if (expressão) comando;

Comando:

- Simples

- Bloco

- Nada



Comando Condicional Simples
Na Linguagem C...

int numero;

printf (“digite um número maior que zero”);

scanf(“%d”, &numero);

If (numero != 0)

printf (“Número válido!”);



Expressão Condicional

Qualquer expressão válida pode ser usada para controlar 

um comando if em C. Não há obrigatoriedade de usar 

operadores lógicos ou relacionais.

int numero;

printf (“digite núm maior que zero”);

scanf(“%d”, &numero);

if (numero)

printf (“Número válido”);

O 2º comando printf
será executado  se 
numero for diferente 
de zero. 

Poderia usar também
if (numero !=0)



Seleção Composta

• Dois comandos ou blocos alternativos dependem de 
uma mesma condiçãouma mesma condição

• Se condição resultar verdadeira, o primeiro 
comando/bloco é executado. Caso contrário, o 
segundo



Seleção Composta
Em Portugol...

Sintaxe :

Se condição entãoSe condição então

seqüência de comandos

Senão

seqüência de comandos

Fim se



Seleção Composta
Na Linguagem C...

O comando associado ao if é executado se a expressão

for verdadeira (diferente de zero) caso contrário,  o 

comando associado ao else é executado

if (expressão) Comando1;

else Comando2;

A cláusula else é opcional

Comando:

- Simples

- Bloco

- Nada



Comando Condicional Composto
Em C...

int numero;

printf (“digite um número maior que zero”);printf (“digite um número maior que zero”);

scanf(“%d”, &numero);

if (numero != 0)

printf (“Número válido!”);

else

printf (“Número inválido!);



Seleção Encadeada(Aninhada)

• Várias seleções agrupadas

• Um grande conjunto de combinações de situações 
deve ser satisfeito



Seleção Encadeada
Em Portugol...

1. se (condição1) então

2. se (condição2) então

3. Comando1;

4. fimse

5. senão

6. se (condição3) então6. se (condição3) então

7. Comando4;

8. senão

9. se (condição4) então

10. se (condição5) então

11. Comando5;

12. fimse;

13. senão

14. Comando6;

15. fimse;

16. fimse; 

17. fimse;

Uma Tabela de Decisão 
pode determinar 
quando cada comando 
é executado



Seleção Encadeada
Na Linguagem C...

if (expressão1) {

Comando1;

if (expressão2) Comando2;if (expressão2) Comando2;

if(expressão3) Comando3;

else Comando4;

}

else comando5; Quando os Comandos 1, 2, 

3 e 4 são executados?



Seleção Encadeada Homogênea
Em Portugol... 

1. se (condição1) então

2. Comando1;

3. fimse;

4. se (condição2) então

5. Comando2;5. Comando2;

6. fimse;

7. se (condição3) então

8. Comando3;

9. fimse;

10. se (condição4) então

11. Comando4;

12. fimse;

Caso as condições 1, 2, 3 e 

4 não possam ocorrer ao 

mesmo tempo, testes 

desnecessários são 

realizados.



Seleção Encadeada Homogênea
Se Senão Se – Em Portugol

1. se (condição1) então

2. Comando1;

3. senão 

4. se (condição2) então

5. Comando2;5. Comando2;

6. senão

7. se (condição3) então

8. Comando3;

9. senão

10. se (condição4) então

11. Comando4;

12. fimse;

13. fimse;

14. fimse;

15. fimse;



Seleção Encadeada Homogênea
if else if– Na Linguagem C

if (expressão1) 

comando1;

else {

if (expressão2) if (expressão2) 

comando2;

else {

if (expressão3) 

comando3;

else

comando4;

}

}



Seleção de Múltipla Escolha

• Simplificação da seleção se-senão-se

• Em alguns situações, existem situações mutuamente 
exclusivas, isto é, se uma situação for executada,  as demais 
não serão.

Em Portugol:

1. escolha X

2. caso v1: C1;

3. caso v2: C2;

4. caso v3: C3;

5. caso v4: C4;

6. casocontrário: C5;

7. fimescolha;



Seleção de Múltipla Escolha
Na Linguagem C...

switch (expressão)  {

case constante1:

seqüência de comandos 1;

break;

case constante2: Executada se 

Valor Constante. Não pode 

ser variável ou expressão.

case constante2:

seqüência de comandos 2;

break;

.

.

.

default:

seqüência de comandos 4;

}

Executada se 

expressão for igual 

ao valor constante2  

Executada se 

expressão não for 

igual a nenhum caso 

anterior  



Seleção de Múltipla Escolha
Na Linguagem C...

int numero;

scanf (“%i”, &numero);

switch (numero)  {

case 0:

printf(“zero”);

break;break;

case 1:

printf(“um”);

break;

case 2:

printf(“dois”);

break;

default:

printf(“numero maior que dois”);

}



Seleção de Múltipla Escolha
Na Linguagem C...

Se a cláusula break não for colocada, após a execução dos 

comandos de um caso válido, os comandos dos casos comandos de um caso válido, os comandos dos casos 

subseqüentes também serão executados até que seja 

executado um comando break ou switch.



Operador Ternário ? :

O operador ? : pode substituir comandos if-else na forma geral:

If (expressão1) expressão2;

Else expressão3;

Quando expressão2 e expressão3 forem expressões simples Quando expressão2 e expressão3 forem expressões simples 

(nunca outro comando em C)

Exp1 ? Exp2 : Exp3;

A expressão Exp1 é avaliada. 

Se for verdadeira, Exp2 é 

avaliada e se tornará o valor da 

expressão ? como  um todo. 

Caso contrário, Exp3.



Operador Ternário ? :

int x, y;

printf (“Entre com um valor para x”);

scanf (“%i”, &x);scanf (“%i”, &x);

y = x > 10 ? 100 : 200;
Equivale a:

if ( x > 10 ) y = 100;

else y = 200;


