
–ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

Aula 4:  Descrição de um programa em C 

 

 

O programa acima, escrito em C (desconsidere a numeração das linhas, que está aí apenas para facilitar a 

descrição), mostra na tela os valores de 4 variáveis: caractere, Octal, Hexa e numReal. Eis a descrição 

linha por linha desse programa: 

1. O comando #include é dirigido ao Compilador (software que roda o programa em desenvolvimen-

to, o chamado código-fonte). Por isso é chamado de diretiva de pré-processador. Suas característi-

cas são: o símbolo # e a ausência de ; no final do comando. <stdio.h> é o nome da biblioteca pa-

drão (conjunto de comandos e constantes). Eis uma lista parcial de diretivas e bibliotecas : 

 
Diretivas  Biliotecas 

#if #ifdef #ifndef  conio.h math.h assert.h errno.h float.h limits.h setjmp.h 

#else #elif #endif  stdlib.h string.h stdio.h signal.h stddef.h stdarg.h time.h 

#include #define #undef  string.h wchar.h wctype.h windows.h alloc.h locale.h ctype.h 

  

Veja na pasta include do diretório \Dev-cpp\include. Ali há 288 bibliotecas. A título de curiosida-

de, você pode abrir cada uma dessas bibliotecas com Bloco de notas ou WordPad e vê todas as 

funções ali definidas. Em compiladores mais novos esses arquivos de cabeçalho (assim chamados) 

são dispensáveis. 

  

2. main() é a função principal de um programa escrito em C (todo programa em C precisa ter esta 

função). Por certo já viram esta expressão: y=f(x). É expressão de uma função; f é o nome, x é va-

riável independente (aqui chamado de argumento) e y é a variável dependente. Tanto x quanto y 
são variáveis e portanto podem ser declarados na definição da função. A função main() tem como 

argumento uma variável do tipo void e tem como saída padrão uma variável tipo int. Poderia ser 

escrito assim: int main(void). A linguagem C não trabalha com rotinas ou procedimentos, usam-se 

funções. Todas as funções são caracterizadas pelo par de parênteses: ( ). Uma observação impor-

tante é que todos os comandos em C precisam ser fechados por um ponto-e-vírgula. Isso inclui as 

funções, que é um comando complexo cujo término normalmente é o fecha-chave: }. No caso de 

main() ele é opcional. 

 

3. O par de chaves, {  }, delimita um bloco de instruções. É equivalente ao par begin  end da lingua-

gem Pascal. Se o bloco contêm apenas um comando, o par de chaves é opcional. Em programas 

grandes recomenda-se separar uma linha inteira para o abre-chave e outra para o fecha-chave, am-

bas na mesma coluna. Não é recomendável economizar linhas em prol da organização e melhor 

legibilidade. 

 

4. char é o tipo de variável de 1 byte. Vc pode inventar o nome que quiser, contanto que comece 

com uma letra ou sublinhado (_) e os caracteres seguintes sejam letras, números ou sublinhado (_) 

observando as seguintes restrições: não pode ser igual a uma palavra reservada, nem ao nome de 



uma função declarada pelo programador, ou pelas bibliotecas do C. O tamanho máximo é de 32 

caracteres e é "case sensitive", isto é, maiúsculas e minúsculas são caracteres diferentes. Prestem 

atenção nisso! Um exemplo comum de erro:  

int Comprimento;  printf(“%d”, comprimento); 

 

O erro aqui é usar uma variável comprimento (com c minuscula) que não foi definida. Você pode 

inventar nomes que quiser, mas recomenda-se que sejam nomes que dêem o sentido para a variá-

vel. Por exemplo: em vez de dar nomes como A, var1 ou Corinthians é muito melhor definir como 

nomeCliente, comprimento ou volumeDoTanque.  Eis a lista de palavras reservadas:  

 
auto break case char const continue default do double else enum 

extern float for goto if int long register return short signed 

sizeof static struct switch typedef union unsigned void volatile while  

 

Para variável do tipo char, você pode atribuir qualquer número entre 0 e 255 sem apóstrofo ou um 

caractere colocando-o entre apóstrofos: „ ‟ (não confunda com o acento agudo: ´ ). Se colocar mais 

de um caractere, será considerado apenas o caractere mais à direita. Esses números, de 0 a 255, 

correspondem aos 256 caracteres da Tabela ASCII (American Standard Code for Information In-

terchange – Código Padrão Americano para Troca de Informações) que é disponível na internet.  

5. int é o tipo de variável para números inteiros, que podem ser em forma decimal, octal ou hexade-

cimal. Um número na forma octal deve começar com 0, na forma hexadecimal deve começar com 

0x ou 0X. Observe que você pode definir duas variáveis ou mais de um mesmo tipo separando-as 

por vírgula. Se você separar por ponto-e-vírgula, você deve escrever o tipo da variável outra vez. 

Por exemplo: int numOctal;  int numHexa; int numOutro;   

Observe que você pode atribuir um valor inicial para uma variável no momento da sua criação. 

Pode também inicializar em outro momento, mas nesse caso precisa escrever o nome da variável. 

Por exemplo:  int numOctal;   numOctal=045; 

6. float é o tipo de variável para números reais, que são assim identificados pela presença de um 

ponto. Pode ser escrito ou não em notação científica, isto é, com o expoente. Exemplos de núme-

ros assim (chamados de ponto flutuante): 1.23e-3,  0.223E5, 1234.E-5 

 

7. printf() é uma função da biblioteca stdio que mostra tudo que estiver entre aspas: “  ”, na tela do 

computador. Exceto quando se quer resgatar o valor de uma variável. Neste caso no lugar disso 

você precisa por o formato com que será escrito na tela. Esses formatos, chamados string de con-

trole, são marcados pelo símbolo % seguido de uma letra: 

 

Strings de controle 

%c  mostra um caractere 

%d mostra inteiro em formato decimal 

%f mostra real em formato decimal 

%o mostra inteiro em formato octal 

%x mostra inteiro em formato hexadecimal 

%s mostra um string (texto) 

%% mostra o sinal da porcentagem 

%e Mostra real em notação científica 

%g mostra real em formato decimal ou científica, o que for mais curto 

 

Nesta linha 7 a mesma variável será escrita em duas formas diferentes: como caractere e como de-

cimal (de 0 a 255). Para cada formato você precisa por a variável a que se refere, na mesma ordem 

em que aparece. Fora a porcentagem e a letra tudo o mais será mostrado na tela, inclusive os espa-

ços em branco (ou a falta deles). 

 



8. Um novo símbolo aparece aqui: \n , que é um código especial que significa dar uma quebra de li-

nha. Eis os símbolos possíveis: 

 

Códigos especiais 

\n  Nova linha 

\t tabulação 

\b Retrocesso (usado para impressora) 

\f Salto de página de formulário 

\a Toque de alto falante 

\r Retorno de cursor 

\\ Barra invertida 

\‟ Aspas simples (apóstrofo 

\” Aspas dupla 

\xdd Representação hexadecimal 

\ddd Representação octal 

  

Depois de inserir o código especial não é necessário colocar nenhum espaço. Observe também que 

no texto há 3 porcentagens, que portanto requer 3 argumentos separados por 3 vírgulas. O primei-

ro argumento: 163, é o caractere ASCII: ú. Os seguintes resgatam os valores das variáveis Octal e 

Hexa. 

 

9. Nesta linha vemos o uso do formato %f para números reais. Observe que os textos s serem mos-

trados na tela escritos nas linhas 7, 8 e 9 podem ser escritos com apenas um comando printf, mas 

economia de comando não é das mais recomendadas. Tenha em mente que futuramente você pode 

não entender os seus próprios códigos, portanto vale tudo pela organização e legibilidade. A or-

dem é não economizar linhas nem comandos. 

 

10. A função getch() é um artifício para pausar a tela. Ela é usada para receber um caractere pelo te-

clado e guardar numa variável. Nesse caso a sintaxe é: nomeVar = getc(); Em nosso caso não u-

samos ela para isso. Usamos para parar a execução a espera de uma tecla a ser pressionada. Outros 

possíveis artificios são: getche(), getchar() e system(“pause”). 

 

11. A fecha-chave finaliza um bloco de instruções. Ela deve ser colocada na mesma coluna do seu par 

abre-chave para facilitar a leitura. 

 

Exercícios 

1) Busque a Tabela ASCII na internet e descubra os números correspondentes aos caracteres necessários 

para desenhar na tela as seguintes figuras .  

a) Uma árvore de natal 

b) Um carro 

c) Um caminhonete 

d) O rosto de uma pessoa 

e) Uma moldura 

 
 


