
–ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

Aula 15:   SWITCH ... CASE   

1. O comando switch forma uma estrutura semelhante à de if, só que pode ter mais do que dois casos. 

Enquanto if é um comando de bifurcação (verdadeiro-falso), switch é um comando de multifurcação 

(caso1-2-3-...-n). Embora seja possível implementar n casos usando apenas o comando if, é mais con-

veniente utilizar o comando switch. 

 

2. Veja a sintaxe desse comando no programa exemplo abaixo 

 
1 main() { 

2  char tipo;       argumento do switch (char ou int) 

3  float preco = 0.; 

4      puts ("*** Turbo Cao Lanches *** \nFaca seu pedido!"); 

5  puts("1: Da Casa \n2: Completo \n3: Simples \n4: Economico"); 

6  puts ("\nPedido: "); 

7  tipo=getch(); 

8  printf ("\nSeu pedido: %c\n", tipo); 

9  switch (tipo) {    sem ponto e vírgula  

10  case '1': 

11   puts("- bacon"); 

12   puts("- ovo frito"); 

13   preco += 0.60; 

14  case '2':     dois pontos  

15   puts("- queijo ralado"); 

16   puts("- maionese"); 

17   preco += 0.50; 

18  case '3': 

19   puts("- milho"); 

20   puts("- ervilha");        sem par de chaves 

21   preco += 0.20; 

22  case '4': 

23   puts("- salsicha"); 

24   puts("- pao"); 

25   preco += 1.0;  

26           break;    breca a execução das linhas seguintes ! 

27  default:    opcional 

28           puts ("Pedido invalido!"); 

29  } 

30  printf ("\nTotal: $ %.2f   Bom Apetite!", preco); 

31  getch(); 

32 } 
Adaptação da apostila “Fundamentos de Linguagem C” , Adalberto A. Dornelles F (Centro Tecnológico de Mecatrônica), Caxias do Sul, 1997. 

 

3. Características do comando switch: só tem um argumento, que pode ser variável char ou int. O valor 

contido no argumento determina o case e a linha por onde começar a execução. Atenção: todas as li-

nhas seguintes serão executadas, mesmo que pertença a outros casos, até encontrar um break. O caso 

default é parecido com o else do comando if, portanto equivale a tudo que não é igual aos anteriores, 

inclusive também é opcional. 

 

4. O fluxograma é parecido com a figura 1 

 





 
Figura 1. Fluxograma do switch  (apostila “Fundamentos de Linguagem C” , Adalberto A. Dornelles F) 

5. Outro exemplo, um programa que simula uma calculadora 

 

 
 

 

EXERCÍCIOS  

 

1.  Ler 3 valores e um código de condição. Se o código for “c” os valores devem ser escritos em 

ordem “crescente”. Se o código for “d”, deve-se escrevê-los em ordem “decrescente”. Utilizar 

o comando “switch”. 

conjunto 1

conjunto N

conjunto 2

conjunto D

...

expressão

rotulo 1

rotulo N

rotulo D

rotulo 2



 

2. Uma empresa concederá um aumento de salário aos seus funcionários, variável de acordo 

com o cargo, conforme a tabela abaixo. Faça um programa que leia o salário e o código do 

cargo de um funcionário e calcule o seu novo salário. Se o cargo do funcionário não estiver 

na tabela, ele deverá, então, receber 15% de aumento. Mostre o salário antigo, o novo 

salário e a diferença entre ambos. Utilizar o comando “switch”. 

 

Código do Cargo Percentual 

101 5% 

102 7,5% 

103 10% 

 

 

 

Mais informações e exercícios no site  
http://equipe.nce.ufrj.br/adriano/c/apostila/contro.htm#goto 

 

http://equipe.nce.ufrj.br/adriano/c/apostila/contro.htm#goto

