
–ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

Aula 12:  O COMANDO FOR 

1. Os comandos de blocos são comandos compostos por várias palavras e o seu código é normalmente 
escrito em várias linhas. Existem comandos de bloco que são executados uma única vez como se en-
tão senão (que é um comando de bifurcação verdadeiro-falso) e switch case (que é um comando de 
“multifurcação” com vários casos). Existem também comandos de bloco que são executados repetidas 
vezes (por isso também chamados de laços). Esses são os casos de for , while e do while.  Na aula de 
hoje vamos aprender o comando for . 

 
2. Vejamos o sintaxe desse comando no programinha a seguir   

 

        
 
  

 
 
 

A sintaxe consiste na palavra for  seguida de parênteses que contêm três argumentos separados por 
ponto-e-vírgula, os quais são respectivamente a inicialização do contador, o teste de manutenção do 
comando e o passo para a atualização do contador (pode ser crescente ou decrescente). O contador é a 
variável i contida nos três argumentos. A instrução no corpo do laço é executado sempre que o teste 
der 1 e termina quando o teste der 0. 

 
3. O fluxograma desse comando tem o seguinte aspecto: 
 

 
 

O fluxo entra no bloco (ou forma) chamado preparação, desce para execução do comando de laço e 
volta ao bloco de preparação, desce de novo, volta de novo e assim vai até o teste der 0 quando enfim 
o laço é interrompido e o fluxo passa pela seta que sai do bloco.  
 

4. Este comando pode ser usado sempre que se saiba o número de repetição. Quando 
não sabemos esse número você deve usar outros comandos de repetição (while ou 
do while). 

 
5. Exemplo. Faça um programinha em C que forneça a tabuada de 6 como mostra a 

figura ao lado 
 
 
 
 

Inicialização Teste Incremento

Ponto-e-vírgula

Não há ponto-e-vírgula aqui
Corpo o laço



6. Exemplo. Faça um programinha em C que forneça a tabuada de 6 em ordem invertida.  
 

 
 
7. Exemplo. Faça um programinha em C que imprima os múltiplos de 3 entre 3 e 100.  
 

 
 
8. Cada um dos argumentos do comando for  pode ter mais de uma expressão, separadas por vírgula. 
 

 
 
9. A variável do laço pode ser do tipo char. 
 

 
 
10. Se o corpo do laço tem mais de uma instrução, coloque-as entre chaves. 

 

 


