
Resumo Ciclo de Oficinas - Introdução à Computação

1.0 Execução do Programa em C:
Para iniciar uma programação, primeiramente é necessário adicionar os

#include que fazem parte da biblioteca do programa em C, posteriormente o código de
início e as instruções para o programa rodar. Não pode esquecer de colocar as chaves
de início e fim do programa.

2.0 Tipo de Variáveis:

Tipo Descrição

int Conjunto dos números inteiros

float Conjunto dos números reais

double Números reais com quantidade de dígitos maior

char Armazenar caractere

Exemplo:

3.0 Atribuição

Operador Operação Matemática



+ Adição

- Subtração

* Multiplicação

/ Divisão

% Módulo (resto da divisão)

-- Decremento unitário

++ Incremento unitário

4.0 Printf e Scanf
Printf - tem a função de imprimir mensagens, podendo ter algum argumento ou não.
Exemplo:

Scanf - tem a função de entrar com os dados.
Exemplo:

5.0 If-else
Permite um controle de fluxo no programa, pois permite escolher executar ou não o

bloco ou executar um em vez do outro.

Operador Nome

== Igualdade

> Maior que

>= Maior ou igual que



< Menor que

<= Menor ou igual que

!= Diferente de

6.0 Switch-Case

Comando para simplificar if-else e há vantagem em seu uso quando há muitas comparações.

7.0 Repetição: For, While, Do-While

For: repetir determinada instrução N vezes:

Em que: Inicialização: variável avaliada e seu valor

Condição: loop deve continuar ou não?



Incremento: mudanças na variável

While (Enquanto): Utilizado quando se sabe quantas vezes a repetição acontecerá.

Do-While (Faça-Enquanto):

Primeiro realiza determinada instrução para apenas depois verificar se o loop deve ser

realizado ou não.

8.0 Vetores/ Arrays

Conjunto de variáveis do mesmo tipo.

Os espaços dentro do vetor vão de 0 até n-1. Para inserir um valor em determinado espaço,

utiliza-se:

9.0 Matrizes

Possui linhas (horizontais) e colunas (verticais) de modo a preencher uma “planilha” de

dados.



3 linhas X 2 Colunas

Para preencher os espaços de uma Matriz, pode-se utilizar um sistema de repetições como:
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