
–ALGORITMO E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

Aula 5:  Comando de Entrada e de Formatação. 

 

 

 

O programa acima pede a entrada de 4 variáveis pelo teclado e mostra os valores na tela: alfa, Octal, Hexa 

e numReal. Eis a descrição do programa: 

1. Esta linha é um comentário. Tudo que está entre os sinais de /* e */ é um comentário. Para compi-

ladores que compila C++ também é aceito a barra dupla: //, o qual ignora tudo o que vem escrito 

depois, até o fim da linha. Bons programadores utilizam comentários para documentar os seus 

programas tornando assim a leitura mais fácil. Tudo em prol da legibilidade. 

 

2. Como sempre será usada esta biblioteca padrão, que contém os comandos de entrada e saída: 

scanf() e printf(). Os formatos são:  
printf ("string de controle", lista de argumentos); 

scanf (“string de controle”, lista de argumentos); 

  

3. A função principal de qualquer programa em C é main(). Todo o mais é secundário. Aliás em 

qualquer projeto (conjunto de programas) em C, só deve ter um main(). 

 

4. Linhas 5 a 7 definem as variáveis que serão usadas. É necessário definir antes de usá-las. Nor-

malmente elas são definidas nas primeiras linhas do programa. 

 

5. Linhas vazias 8, 12 e 16 são usadas para destacar blocos de linhas. Poderiam ser usadas para dei-

xar comentários ou destacar com // =========================================== 

 

6. Linhas 9, 13 e 17 são orientações para informar o usuário que a execução do programa está sus-

pensa à espera de entrada de valor pelo teclado. São instruções supérfluas, mas cuja existência é 

importante para melhorar a legibilidade do programa durante a execução. Na sua ausência o usuá-

rio deve saber que nesse ponto o programa parou à espera de alguma entrada. Quais entradas, de 



que tipos e quantos são são alguns detalhes que o usuário precisa saber. Por isso é importante 

mostrar na tela esse texto de orientação. 

 

7. Linhas 10, 14 e 18 são os comandos de entrada do teclado. Observem a presença do operador & 

que é um ponteiro que fornece o endereço da variável referida na memória. Isso é obrigatório para 

todos os tipos de variáveis, exceto para strings (assunto de aula posterior). É muito comum um 

programador iniciante esquecer de usar esse operador.  

 

Para entrar com números inteiros na base octal e hexadecimal, o usuário não pode esquecer de di-

gitar 0 (para octais), 0x ou 0X (para hexadecimais) antes dos valores especificados. 

 

Você pode entrar com mais de uma variável numa única entrada de teclado. Para isso basta por vá-

rios sinais de porcentagens, cada um se referindo a uma variável. Na entrada pelo teclado, aperte a 

barra de espaço para separar os valores. Só ao final aperte o ENTER. No string de controle, tudo o 

mais deverá ser entrado pelo teclado. Caso contrário o scanf terminará a leitura. Isso ajuda a dar o 

formato de entrada como por exemplo: 12/04/2012 para datas. O usuário deverá digitar as duas 

barras e no string de controle isso também deverá constar: %d/%d/%d. Na leitura será descartado. 

Um * colocado depois do % e antes do código de formato lerá um dado de um tipo especificado, 

mas suprimirá a sua atribuição. Assim, scanf(“%d%*c%d”, &x, &y), dando-se a entrada 10/20, 

colocará o valor 10 em x descartando o sinal de divisão, e dará a y o valor 20. 

 

8. Linhas 11, 15, 19 são comandos de saída na tela. Pode-se usar ainda o especificador de formato % 

para exibir um número mínimo de caracteres. O dígito que for colocado após o % especifica o 

número mínimo de caracteres que será exibido (incluindo o sinal e ponto, caso houver). Por e-

xemplo: com o formato %5d e supondo que o valor a ser exibido é 12 (que não necessita de cinco 

espaços, mas apenas dois, um para cada dígito), esse valor será precedido com três espaços em 

branco. Se quiser por 0 no lugar dos espaços em branco então ponha 0 antes do número mínimo 

informado: %05d. Observe que esse valor é o número mínimo de caracteres mostrados na tela. Se 

o valor a ser exibido tem mais caracteres do que o mínimo especificado, o printf() vai dar o espaço 

que precisar. Semelhantemente para formato de números reais. Com o formato %12.2f, por exem-

plo, será impresso o valor da variável real com o mínimo de 12 espaços (incluindo o ponto) dois 

deles à direita da vírgula. Isto é a precisão desse número é de duas casas decimais.  

 

Se para entrar com números inteiros na base octal e hexadecimal, o usuário precisa digitar 0, 0x ou 

0X antes dos valores especificados. Para sair com eles na tela, esses 0, 0x e 0X não serão mostra-

dos! Mas você pode mostrá-los colocando o sinal # logo após %. Fica assim: %#o, %#x e %#X.  

 

A saída na tela normalmente é justificada à direita. Se quiser justificar à esquerda, ponha o sinal 

de menos (–) logo após %. Por exemplo: %–d. Neste caso os espaços em branco, caso houver, se-

rão postos à direita do valor e não serão mostrados zeros na frente do valor. 

 

Para mais informações leia em 

http://www.dee.feis.unesp.br/graduacao/disciplinas/langc/modulo_linguagemc/modulo4.htm 

 

Exercícios 

1) Escreva um programa em C que solicite dois números reais e mostre a soma. 

2) Acrescente no programa acima comandos para mostrar também a multiplicação e a subtração, discri-

minando o resultado de cada operação. 

 
 


