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Aula 08 – Vetores e Strings



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













• Essa é a melhor maneira de se resolver esse 
problema?





Resolvendo o problema com vetores

int main() {
float notas[25], media;
int i;
for(i=0;i<25;i++) {
printf("Entre com a %i nota\n",i+1);                  
scanf("%f",&notas[i]);scanf("%f",&notas[i]);

}
media = 0;
for(i=0;i<25;i++) {
media = media + notas[i];

}
media = media/25;
printf("Media:%f\n",media);
system("pause");

}



Objetivo da aula

Apresentar vetores em C:

�Motivação para utilização de vetores

�Declaração de Vetores

�Exemplos de utilização de vetores�Exemplos de utilização de vetores



Vetores

• Definição:

▫ Coleção de variáveis do mesmo tipo

▫ Referenciada por um nome comum

▫ Matrizes Unidimensional

▫ Também chamados de Arrays e Listas▫ Também chamados de Arrays e Listas

• Características:

▫ Consistem em posições contiguas na memória

▫ Endereço mais baixo é o primeiro elemento, mais alto 
é o último.



Vetores
• Permitem a manipulação de um conjunto de 
informações de um mesmo tipo primitivo

▫ Declaração :
tipo primitivo nome_vetor [número de elementos] 

▫ Exemplo :
Um vetor com nome “dados” de 40 posições reais terá a Um vetor com nome “dados” de 40 posições reais terá a 
seguinte declaração.

float dados[40];

0       1        2         3        4        5        6       7        8              37       38     39

6,57,8 5,3

dados

9,89,1 4,77,87,8 3,62,4 9,8 1,5 2,8 4,6

Diferentemente do portugol, em C o Diferentemente do portugol, em C o 
primeiro indice do vetor é o Zero



Vetores

▫ Manipulação:

� Para manipular os elementos de um vetor devemos 
especificar a sua posição.

0       1        2         3        4        5        6       7        8              37       38     39

6,57,8 5,3

dados

9,89,1 4,77,87,8 3,62,4 9,8 1,5 2,8 4,6

��vetor[8]vetor[8]

��A posição do vetor é determinada por meio de uma A posição do vetor é determinada por meio de uma 

constante, de uma expressão aritmética ou de uma constante, de uma expressão aritmética ou de uma 

variável que estiver dentro dos colchetes. Ela é também variável que estiver dentro dos colchetes. Ela é também 

chamada de índice.chamada de índice.

0       1        2         3        4        5        6       7        8              37       38     39



Vetores

Exercício – Sendo o vetor v igual a

e as variáveis x=3 e y=2 escreva o valor correspondente à
solicitação

0       1        2         3        4        5        6       7        8         9      10     11

67,8 5

dados

42 47,85 32 2 1 2 6

solicitação
(a) v[x+1] (b) v[x+2] (c) v[x+3] (d) v[x+4]

(e) v[x*1] (f) v[x*2] (g) v[x*3] (h) v[v[x+4]]

(i) v[x+y] (j) v[8-v[2]] (k) v[v[4]] (l) v[v[v[7]]]

(m) v[v[1]*v[4]] (n) v[x+4]



Vetores

• Quanto de memória um vetor ocupa?



A memóriaEndereço Valor

00000000 ??

00000001 ??

00000002 ??

00000003 ??

00000004 ??

00000005 ??

00000006 ??

00000007 ??

•A memória é formada por várias células.
Cada celular contém um endereço e um
valor.
• O Tamanho do endereço e o tamanho do
valor depende da arquitetura do
computador (ex: 32 bits ou 64 bits).

Célula

00000007 ??

00000008 ??

00000009 ??

0000000A ??

0000000B ??

0000000C ??

0000000D ??

0000000E ??

0000000F ??

00000010 ??

Endereço Valor

0000000D ??
Célula



Variáveis Caracteres
int main() {
char x;

} 

x

Endereço Valor

00000000 ??

00000001 ??

00000002 ??

00000003 ??

00000004 ??

00000005 ??

00000006 ??

00000007 ??

00000008 ??

• Declaração de um caractere chamado x. Os caracteres
ocupam 1 bytes na memória(para uma arquitetura de
32 bits).

00000008 ??

00000009 ??

0000000A ??

0000000B ??

0000000C ??

0000000D ??

0000000E ??

0000000F ??

00000010 ??



Variáveis Inteiras

int main() {
int i;

} 

i

Endereço Valor

00000000 ??

00000001 ??

00000002 ??

00000003 ??

00000004 ??

00000005 ??

00000006 ??

00000007 ??

00000008 ??

• Declaração de um inteiro chamado i. Os inteiros
ocupam 4 bytes na memória(para uma arquitetura de
32 bits)

00000008 ??

00000009 ??

0000000A ??

0000000B ??

0000000C ??

0000000D ??

0000000E ??

0000000F ??

00000010 ??



Variáveis Flutuantes

int main() {
float z;

} 

z

Endereço Valor

00000000 ??

00000001 ??

00000002 ??

00000003 ??

00000004 ??

00000005 ??

00000006 ??

00000007 ??

00000008 ??

• Declaração de um número ponto flutuante chamado
z. Os flutuantes ocupam 4 bytes na memória(para uma
arquitetura de 32 bits)

00000008 ??

00000009 ??

0000000A ??

0000000B ??

0000000C ??

0000000D ??

0000000E ??

0000000F ??

00000010 ??



Variáveis Flutuante Longo

int main() {
double x;

} 

x

Endereço Valor

00000000 ??

00000001 ??

00000002 ??

00000003 ??

00000004 ??

00000005 ??

00000006 ??

00000007 ??

00000008 ??

• Declaração de um número ponto flutuante grande
chamado x. Os flutuantes ocupam 8 bytes na
memória(para uma arquitetura de 32 bits)

00000008 ??

00000009 ??

0000000A ??

0000000B ??

0000000C ??

0000000D ??

0000000E ??

0000000F ??

00000010 ??



Vetores

int main() {
char x[5];

} 

x

Endereço Valor

00000000 ??

00000001 ??

00000002 ??

00000003 ??

00000004 ??

00000005 ??

00000006 ??

00000007 ??

00000008 ??

X[0]

X[1]

X[2]

X[3]

total_bytestotal_bytes = = sizeofsizeof(tipo) * tamanho do vetor(tipo) * tamanho do vetor

charchar x[5];x[5];
total_bytestotal_bytes = = sizeofsizeof((charchar)*5;)*5;

00000008 ??

00000009 ??

0000000A ??

0000000B ??

0000000C ??

0000000D ??

0000000E ??

0000000F ??

00000010 ??

X[4]



Vetores

int main() {
int x[4];

} 

Endereço Valor

00000000 ??

00000001 ??

00000002 ??

00000003 ??

00000004 ??

00000005 ??

00000006 ??

00000007 ??

00000008 ??

X[0]

X[1]

x

total_bytestotal_bytes = = sizeofsizeof(tipo) * tamanho (tipo) * tamanho 
do vetordo vetor

intint x[4];x[4];
total_bytestotal_bytes = = sizeofsizeof((intint)*4;)*4;

00000008 ??

00000009 ??

0000000A ??

0000000B ??

0000000C ??

0000000D ??

0000000E ??

0000000F ??

00000010 ??

X[2]

X[3]







Exercício 1

Dados dois vetores com n componentes cada um, 
calcular e imprimir a soma deles. 



Exercício 2

Leia um conjunto com n números e informe se 
existe algum elemento repetido no conjunto.



Exercício 3

Leia n números quaisquer e imprima-os sem 
repetições.

Ex: 

Entrada: 1,1,3,4,3,5,-8 Entrada: 1,1,3,4,3,5,-8 

Saída:1,3,4,5,-8


