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Quando vc liga o PC, acontece o seguinte: ele busca instruções em 

dois programas Setup e depois Sistema Operacional.  Esses são 

softwares essenciais de qualquer computador. 

 

O assunto da nossa disciplina não visa a parte física (hardware) mas 

a parte lógica (software). Aqui vamos aprender a construir 

softwares, que são os programas de computador. 

 

Alguns programas escritos em C/C++:  Unix, Windows 95, 98, Me, 

2000, XP, MSOffice, Internet Explorer, Visual Studio, Kernel do 

Linux, Matlab, Octave, Nedit, Skype, DirectX, Simple DirectMedia 

Layer (SDL) (biblioteca multimídia), OpenGL, Classic Empire, 

7Zip, Sumatra, PhotoShop, Illustrator, Premiere, Google Chrome, Firefox, Thunderbird, OSX, Symbian, Winamp,  

http://www.mycplus.com/featured-articles/top-10-applications-written-in-c-cplusplus/ 

  

Antes da gente começar a fazer um software um bom programador precisa saber que 

1) um algoritmo não é a solução do problema mas um caminho para se chegar lá ! 

2) uma calculadora se alimenta de números e o computador se alimenta de variáveis ! 

 

http://inforadmufba.blogspot.com/2010/04/1-mostre-graficamente-como-funciona-um.html
http://www.mycplus.com/featured-articles/top-10-applications-written-in-c-cplusplus/


A diferença é que Números são valores especificos ao passo que Variáveis são valores genéricos ! 

Por exemplo: vc quer calcular a média de dois números. Se vc souber os números, pegue uma calculadora, some-os e 

divida por 2. Se vc não sabe os números, programe no computador para calcular a média de x e y pela fórmula 

(x+y) / 2.  Portanto uma calculadora lida com números e o computador lida com funções e portanto variáveis 

(representadas por letras).  

 

Outra ilustração: calculadora é como o serviço de um carteiro, enquanto que computador é como o serviço do correio 

todo. O carteiro só entrega cartas específicas. O correio faz esse serviço genericamente. Enquanto vc não percebe essa 

diferença dificilmente vai conseguir se entender com um computador. Se vc tem os valores específicos vc não precisa de 

um computador, vc precisa é de uma calculadora! 

 

Assim como o Correio disponibiliza de caixas de tamanhos diferentes para suas encomendas, o computador disponibiliza 

variáveis de tamanhos diferentes, cada um com um nome típico e destinado a tipos de variáveis diferentes (inteiras, reais, 

naturais, caractere). Ainda existem também Caixas Postais para recebimento em lotes. 

Tipos Básicos: 

 char: tamanho de 1 byte. Serve para guardar variável do tipo caractere (usualmente o código ASCII).  
 int: tamanho de 4 bytes. Serve para guardar variável do tipo Números inteiros.  
 float: tamanho de 4 bytes, mas para guardar variável do tipo Números reais (ponto flutuante).  
 double: tamanho de 8 bytes, para guardar variável do tipo Números reais (ponto flutuante de precisão dupla)  
 void: Este tipo serve para indicar que um resultado não tem um tipo definido. Uma das aplicações deste tipo 

em C é criar um tipo vazio que pode posteriormente ser modificado para um dos tipos anteriores.  

Modificadores dos Tipos Básicos: 

Modificadores podem ser aplicados a estes tipos. Estes modificadores são palavras que alteram o tamanho do 

conjunto de valores que o tipo pode representar. Por exemplo, um modificador permite que possam ser armaze-

nados números inteiros maiores. Um outro modificador obriga que só números sem sinal possam ser armazena-

dos pela variável. Deste modo não é necessário guardar o bit de sinal do número e somente números positivos 

são armazenados. O resultado prático é que o conjunto praticamente dobra de tamanho. A Tabela abaixo mostra 

todos os tipos básicos definidos no padrão ANSI. 

Tabela: Todos os Tipos de dados definidos pelo Padrão ANSI C, seus tamanhos em bytes e suas faixa de valores.  

Tipo Tamanho em Bytes Faixa Mínima 
char 1 -127 a 127 
unsigned char 1 0 a 255 
signed char 1 -127 a 127 
int 4 -2.147.483.648 a 2.147.483.647 
unsigned int 4 0 a 4.294.967.295 
signed int 4 -2.147.483.648 a 2.147.483.647 
short int 2 -32.768 a 32.767 
unsigned short int 2 0 a 65.535 
signed short int 2 -32.768 a 32.767 
long int 4 -2.147.483.648 a 2.147.483.647 
signed long int 4 -2.147.483.648 a 2.147.483.647 
unsigned long int 4 0 a 4.294.967.295 
float 4 Seis digitos de precisão 
double 8 Dez digitos de precisão 
long double 10 Dez digitos de precisão 

http://equipe.nce.ufrj.br/adriano/c/apostila/tabascii.htm


Para verificar como esses modificadores alteram os tamanhos em bytes dos tipos básicos, execute o exemplo 

c2tipos.c.  

Constantes 

Constantes são usadas em expressões para representar vários tipos de valores. Em \C existem regras rígidas 

para determinar como devem ser escritos estes valores. A seguir iremos mostrar as regras para escrever cons-

tantes.  

Constantes Inteiras 

São valores numéricos sem ponto decimal, precedidos ou não por um sinal. Não é possível separar o sinal do 

valor númérico. Constantes válidas são, por exemplo:  

 1997  
 -3  
 +5  
 0  
 -32000  

Alguns exemplos de erros na escrita de constantes inteiras são:  

 1.0 (Não é possível usar ponto decimal.)  

 - 345 (Não é possível colocar um espaço entre o sinal e o valor numérico.)  

 23 (Não é possível usar notação de expoentes.)  

Constantes Inteiras Longas 

São constantes armazenadas em um número maior de bits. Para diferenciá-las de constantes inteiras comuns 

acrescenta-se um L ao final do número. Nos compiladores modernos o número de bytes usados para armazenar 

os valores inteiros é o mesmo tanto para tipos inteiros ( int) quanto para tipos inteiros longos ( long int), 

como está mostrado na Tabela que mostra o número de bytes usados em cada tipo. Por esta razão esta diferença 

entre constantes inteiras perde a razão de ser. Alguns exemplos de constantes inteira longas, são:  

 234L  

 320000L  

 -120000L  

Constantes Octais 

São constantes representadas na base 8. Normalmente são representadas sempre sem sinal e devem iniciar com 

um algarismo 0. Na tabela abaixo mostramos exemplos de constantes octais e o seu valor na base 10. 

Base 8 Base 10 

025 21 

077 63 

011 9 

0175 125 

Constantes Hexadecimais 

São constantes representadas na base 16. Normalmente são representadas com um 0x ou 0X antecedendo o nú-

mero. Na tabela abaixo mostramos exemplos de constantes hexadecimais e o seu valor na base 10.: 

http://equipe.nce.ufrj.br/adriano/c/exemplos/cap2/c2tipos.c


Base 16 Base 10 

0xF 15 

0X25 37 

0XAB 171 

0xBEEF 48879 

Constantes em Ponto Flutuante 

São também conhecidos como constantes reais. Cada constante de ponto flutuante é considerada ser do tipo 

double. Uma constante em ponto flutuante é normalmente representada com ponto decimal, precedidas ou não 

de um sinal, podendo ser seguidas por um expoente. Quando a constante é seguida por um expoente a notação é 

conhecida como "científica". São exemplos de constantes em ponto flutuante.  

 +23.45e-10  

 123.45  

 123.45E+10  

 123.45F  

 

 

 


