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Aula 06 – Comandos de repetição



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 repetição em C:

▫ Comando while

▫ Comando do-while

▫ Comando for





intintintint main(void)
{

printf ( “Eu serei um bom menino\n” );
printf ( “Eu serei um bom menino\n” );
printf ( “Eu serei um bom menino\n” );
printf ( “Eu serei um bom menino\n” );

Um programador ingênuo faria ...

printf ( “Eu serei um bom menino\n” );
printf ( “Eu serei um bom menino\n” );
printf ( “Eu serei um bom menino\n” );
printf ( “Eu serei um bom menino\n” );
printf ( “Eu serei um bom menino\n” );
...
printf ( “Eu serei um bom menino\n” );
returnreturnreturnreturn 0;

}



• Comandos de Iteração ou Laços de Repetição permitem que 
um determinado comando ou bloco de comandos seja 
executado mais de uma vez;

• Um comando ou bloco de comandos é executado 

Comandos de Repetição ou Iteração

• Um comando ou bloco de comandos é executado 
repetidamente  até que uma determinada condição seja 
alcançada;

• Na linguagem C existem três tipos de comandos de repetição:

▫ Laços while

▫ Laços do-while

▫ Laços for



Comando de Repetição Enquanto
Em Portugol...

enquanto condição faça

seqüência de comandos

fimEnquanto



Comando de Repetição while
Na Linguagem C...

O comando interno ao laço while é executado  

repetidamente enquanto a expressão de execução for 

verdadeira (diferente de zero) . 

while (expressão) comando;

Comando Interno:

- Simples

- Bloco

- Nada

A expressão é avaliada no 

início do laço. 



Comando de Repetição while
Na Linguagem C...

int numero;

numero = 0;

Como a condição é avaliada 

no início do laço, o bloco de 

comandos internos do laço só 

será executado pelo menos 
numero = 0;

while (numero != 10)

{

printf (“Digite  um número”);

scanf(“%d”, &numero);

}

será executado pelo menos 

uma vez, se a condição for 

inicialmente verdadeira.



Laço Infinito

Um laço infinito ou loop infinito é um laço de repetição cuja 

condição para repetição é sempre verdadeira. O bloco de 

comandos internos do laço é executado indefinidamente.

int numero;

numero = 0;

while (numero !=  10 )

printf(“%i”, numero);

A condição numero!=0 
nunca muda pois 
dentro do laço nenhum 
comando modifica o 
valor da variável 
numero. A instrução 
printf é executada 
indefinidamente.



Comando de Repetição Repita
Em Portugol...

RepitaRepita

seqüência de comandos

Enquanto condição



Comando de Repetição do - while
Na Linguagem C...

O comando interno ao laço do é executado  repetidamente 

enquanto a expressão for verdadeira (diferente de zero) . O 

comando é executado pelo menos uma vez. 

do {

comando;

} while (expressão);

Comando Interno:

- Simples

- Bloco

- Nada

A expressão é avaliada no final do laço. 



Comando de Repetição do - while
Na Linguagem C...

int numero;

Como a condição é avaliada no final do laço, 

o bloco de comandos internos sempre será 

executado na primeira iteração do laço.  A 

partir da segunda iteração, será executado 
int numero;

do {

printf (“Digite  um número”);

scanf(“%d”, &numero);

} while (numero != 10) ; 

partir da segunda iteração, será executado 

enquanto a condição for verdadeira. 



Comando de Repetição Para
Em Portugol...

Para var_controle de valor_inicial até valor_final passo valor_passo faça

seqüência de comandos

Fim para

O número de repetições no loop (laço) está previamente 

determinado pelo valor inicial e pelo valor final da variável de 

controle.



Comando de Repetição for
Na Linguagem C...

O conceito associado a um laço for da linguagem C é encontrado 

na grande maioria das linguagens procedurais. No entanto, em C 

essa construção é bem mais flexível. 

for (inicialização; condição; incremento)

comando;

Comando:

- Simples

- Bloco

- Nada

Comando Expressão Comando



Passo a Passo de um laço for
Na Linguagem C...

for (inicialização; condição; incremento)

comando; 

ComandoComando ExpressãoExpressão ComandoComando

comando; 

1 – O Comando de inicialização é executado

2 – Se expressão condição for falsa, o laço é finalizado

3 – O comando ou bloco de comandos internos é executado

4 – O comando incremento é executado

5 – Volta para o passo 2



Comando de Repetição for
Na Linguagem C...

//Nesse exemplo, a variável i vai assumir inicialmente

// valor 0 será incrementata com passo 1, até atingir

// o valor 10, quando a condição do laço não mais será// o valor 10, quando a condição do laço não mais será

//verdadeira. Os valores de 0 a 9 são impressos.

intintintint i;            // Variável de Controle

forforforfor ( i = 0; i < 10; i = i + 1 ) {

printf ( “%i”, i );

}



Comando de Repetição for
Na Linguagem C...

// Nesse exemplo, as variáveis i e j são inicializadas juntas

// no comando de inicialização, utilizando o operador vírgula.

// as variáveis também podem ser incrementadas 

// no comando de incremento, usando o operador vírgula

intintintint i, j;

forforforfor ( i = 0, j = 10; i < j; i = i+1, j = j-1 ) {

printf ( “%i”, i );

}



Comando de Repetição for
Na Linguagem C...

intintintint i, j;

forforforfor (i = 0, j = 0; i < 10 && j < 10; i = i+1, j = j+1)

printf ( “%i   %i”, i , j);

intintintint i, j;

forforforfor ( i = 0; i < 10; i = i + 1) 

forforforfor ( j = 0; j < 10; j = j + 1 )

printf ( “%i   %i”, i , j);

Utilizar duas 

variáveis de 

controle em um 

mesmo laço for

NÃO tem o mesmo  

efeito que usar um 

for dentro do 

outro. 



Comando break

O comando break também pode ser utilizado para finalizar 

imediatamente um laço de repetição, sem a necessidade de 

avaliar independentemente da sua condição de execução.

intintintint i = 10;intintintint i = 10;

whilewhilewhilewhile ( i > 0 ) {

i = i – 1;

printf (“%d”, i );

ifififif ( i == 5 )

breakbreakbreakbreak;

}

Quando a variável i 

tiver valor 5 e o 

comando break for 

executado, o laço while

será imediatamente 

finalizado



Comando continue

O comando continue trabalha de forma um pouco parecida com o 
comando break. Porém, em vez de forçar a terminação, conitnue

força que ocorra a próxima iteração do laço, pulando qualquer 
código intermediário.

intintintint i;

forforforfor(i = 0; i < 10; i++){

ifififif(i == 5) continue;continue;continue;continue;

printf("%d ", i);

}

Para o laço for,  continue faz 

com que o incremento e o 

teste condicional sejam 

executados. No exemplo, 

quando a variável i tiver valor 

5 e o comando continue for 

executado,  seu valor não 

será impresso.



Comando continue

O comando continue trabalha de forma um pouco parecida com o 
comando break. Porém, em vez de forçar a terminação, conitnue

força que ocorra a próxima iteração do laço, pulando qualquer 
código intermediário.

intintintint i = 0;

while while while while (i < 10){

ifififif(i == 5) continue;continue;continue;continue;

printf("%d ", i);

i++;

}

Para os laço while e do-
while, continue faz com 
que  o teste condicional 
seja executado. No 
exemplo, quando a variável 
i tiver valor 5 , ela não será 
mais incrementada, 
causando um laço infinito.



Exercício 1

Utilizando laços de repetição, faça um programa na 

linguagem C que imprima os 50 primeiros números linguagem C que imprima os 50 primeiros números 

inteiros pares positivos.



Exercício 2

Num frigorífico existem 90 bois. Cada boi traz preso no 

pescoço um cartão contendo seu número de pescoço um cartão contendo seu número de 

identificação e seu peso. Fazer um programa na 

linguagem C que escreva o número e peso do boi 

mais gordo e do boi mais magro.



Exercício 3

Faça um programa na linguagem C que solicite ao 

usuário uma conjunto de números inteiros. A leitura usuário uma conjunto de números inteiros. A leitura 

de dados terminará quando for ingressado o número 

zero (flag). Pede-se a soma e a média de todos os 

números lidos (excluindo o zero).



Exercício 4

Suponha que no ano N a população americana seja 

maior que a brasileira. Sabendo-se que os Estados 

Unidos possuem um crescimento anual de 2% na sua Unidos possuem um crescimento anual de 2% na sua 

população e que o Brasil tem crescimento anual de 

4%, determinar o ano em que as duas populações 

serão iguais (em quantidade). São dados os números 

de habitantes dos Estados Unidos e do Brasil no ano 

N.


