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Última aula

Estrutura e aninhamento

Seleção dupla: Seleção simples:

if ( <CONDIÇÃO> ) if ( <CONDIÇÃO> )
<COMANDO> <COMANDO>

else
<COMANDO>

if ( <CONDIÇÃO> ) { if ( <CONDIÇÃO> ) {
<COMANDO_1> <COMANDO_1>

.

.

.
.
.
.

<COMANDO_K> <COMANDO_K>
} }
else {

<COMANDO_1>

.

.

.
<COMANDO_L>

}

Qualquer um dos coman-
dos poderia ser uma estru-
tura if ou if-else:

if ( <CONDIÇÃO_1> ) {
if ( <CONDIÇÃO_2> )

if ( <CONDIÇÃO_3> )
<COMANDO_1>

else
<COMANDO_2>

}
else

<COMANDO_3>

Importante INDENTAR para tornar claro o escopo dos comandos!!



Última aula

Problema: Resultado da operação

Leia uma operação: dois operandos inteiros e um operador que
pode ser: +, -, *, /, %. Dependendo do operador imprima o
resultado correto, lembrando verificar que na divisão e o resto da
divisão o denominador deve ser diferente de zero. Caso o operador
não seja válido ou a operação não possa ser feita imprima uma
mensagem explicando.



Última aula

Problema: Resultado da operação. Definição

Entrada um número inteiro, um caractere e um outro número inteiro:
sendo os números os operandos e o caractere o operador.

Saída um número inteiro ou um texto: Se o operador for +, - ou *, a
saída é um número inteiro igual a: soma, subtração ou
multiplicação, respectivamente, dos números da entrada. Se o
operador for / ou % e o segundo número não for zero, a saída
é um número inteiro igual a: piso da divisão ou resto da
divisão (módulo), respectivamente, dos números da entrada.
Se o operador for / ou % e o segundo número for zero, a saída
é o texto: A divisao por zero nao esta definida!. Se o operador
não for +, -, *, / nem %, a saída é o texto: Operador
desconhecido!



Última aula

Problema: Resultado da operação
Algoritmo ResultadoOperacao

1. Ler n1, op, n2
2. se op = ’+’
3. resultado← n1 + n2
4. Imprimir resultado
5. senão
6. se op = ’-’
7. resultado← n1 - n2
8. Imprimir resultado
9. senão

10. se op = ’*’
11. resultado← n1 × n2
12. Imprimir resultado
13. senão
14. se op = ’/’
15. se n2 6= 0
16. resultado← b n1n2 c
17. Imprimir resultado
18. senão
19. Imprimir “A divisao por zero nao esta definida!”
20. senão
21. se op = ’%’
22. se n2 6= 0
23. resultado← n1 (mod n2 )
24. Imprimir resultado
25. senão
26. Imprimir “A divisao por zero nao esta definida!”
27. senão
28. Imprimir “Operador desconhecido!”



Última aula

Problema: Resultado da operação. Código
int main () {

int n1, n2; char op;
printf(“Informe a operacao:\n”);
scanf(“%d %c %d”, &n1, &op, &n2);
if ( op == ’+’)

printf(“Resultado: %d”, n1 + n2);
else {

if ( op == ’-’)
printf(“Resultado: %d”, n1 - n2);

else {
if ( op == ’*’)

printf(“Resultado: %d”, n1 * n2);
else {

if ( op == ’/’) {
if ( n2 != 0)

printf(“Resultado: %d”, n1 / n2);
else

printf(“A divisao por zero nao esta definida!”);
} else {

if ( op == ’%’) {
if ( n2 != 0)

printf(“Resultado: %d”, n1 % n2);
else

printf(“A divisao por zero nao esta definida!”);
} else

printf(“Operador desconhecido!”);
} } } }
return 0;

}



Existe a forma de fazer esse código mais simples e legível??



Seleção múltipla

Funcionamento

<Comandos>

<Expressão>

<Opção_1>

<Opção_2>

...

<Opção_K>

<Comandos>

<Comandos>

<Comandos>

<Comandos>
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break

Sem break

/*break = interrompe comando*/



Seleção múltipla

Estrutura

Se <EXPRESSÃO> :
é igual a <Valor_1>:

<COMANDOS>

é igual a <Valor_2>:
<COMANDOS>

.

.

.
é igual a <Valor_K>:

<COMANDOS>

qualquer outro valor:
<COMANDOS>

Em C :

switch ( <EXPRESSÃO> ) {
case <CONSTANTE_1>:

<COMANDOS>
break;

case <CONSTANTE_2>:
<COMANDOS>
break;
.
.
.

case <CONSTANTE_K>:
<COMANDOS>
break;

default:
<COMANDOS>

}

/*Se não coloca break, executa todos
os comandos que seguem sem verifi-
car se a expressão é igual às outras
constantes até achar um break. O
último caso (ou default) não precisa
de break.*/

/*O default é para quando se deseja
executar algo caso a expressão não
seja igual a nenhuma das constantes.
Não é obrigatório ter!*/



switch ( <EXPRESSÃO> ) {
case <CONSTANTE_1>:

<COMANDOS>
break;

case <CONSTANTE_2>:
<COMANDOS>
break;
.
.
.

case <CONSTANTE_K>:
<COMANDOS>
break;

default:
<COMANDOS>

}

I A expressão deve ser do tipo int ou char.

I COMPARA o valor da expressão com as constantes NA
SEQUÊNCIA em que aparecem.

I Se o valor da expressão for igual ao de uma constante,
executa os comandos baixo o case (sem verificar mais
nenhum dos case) até o final do switch ou até encontrar um
break. Para que apenas os comandos associados a um case
sejam executados, deve haver um break no final dele!

I O default admite todos os possíveis valores da expressão.
Usado normalmente para os valores que não são
mencionados em algum case. Não é obrigatório, mas em
caso de ser usado só faz sentido que seja na última posição
da sequência!.

I Para colocar intervalos de constantes em um case, se
escreve:
case <CONSTANTE_DE> ... <CONSTANTE_ATE>:



Seleção múltipla

Problema: Resultado da operação. Código
int main () {

int n1, n2; char op;
printf(“Informe a operacao:\n”);
scanf(“%d %c %d”, &n1, &op, &n2);
switch ( op ) {

case ’+’:
printf(“Resultado: %d”, n1 + n2);
break;

case ’-’:
printf(“Resultado: %d”, n1 - n2);
break;

case ’*’:
printf(“Resultado: %d”, n1 * n2);
break;

case ’/’:
if ( n2 != 0)

printf(“Resultado: %d”, n1 / n2);
else

printf(“A divisao por zero nao esta definida!”);
break;

case ’%’:
if ( n2 != 0)

printf(“Resultado: %d”, n1 % n2);
else

printf(“A divisao por zero nao esta definida!”);
break;

default: printf(“Operador desconhecido!”);
} return 0;

}



Seleção múltipla

Vantagens e desvantagens

Vantagens

I Código mais claro.
I Lógica mais evidente.

Desvantagens

I Só pode ser usado para testar igualdades de expressões int ou
char com constantes.

I Pouco abrangente.



Resumo

Uso de seleção

Simples: if quando só precisa ser testada uma condição para executar comandos.

Dupla: if-else quando a execução de dois grupos de comandos é mutuamente
exclusiva, se certa condição é verdadeira executa um grupo, senão
executa o outro.

Múltipla: switch quando a decisão de executar comandos pode ser feita testando a
igualdade de uma expressão com um valor dentro de grupo de valores
pré-estabelecidos. Adequado na implementação de menus.



Exercícios

Exercício 1. Preços de produtos

Calcule o preço de um produto a partir do tempo levado na sua
produção somado ao tempo levado no projeto, com no mínimo um
mês cada.
Use a seguinte relação para calcular o preço:

I 2 meses: R$ 1.000,00
I 3 meses: R$ 1.500,00
I 4 meses: R$ 2.000,00
I mais de 4 meses: R$ 2.500,00



Exercícios

Exercício 2. Ovos de Páscoa

Um mercado fornece três tipos diferentes de ovos de Páscoa: pequenos
(p ou P) com valor unitário R$ 17,50; médios (m ou M) com valor
unitário R$ 28,00; e grandes (g ou G) com valor unitário R$ 39,50. Os
pedidos dos clientes só podem conter ovos de um mesmo tipo e, para
satisfazer o maior número de clientes possível, o mercado estabeleceu um
máximo de ovos que pode ser requisitado por pedidos: o máximo de ovos
pequenos em um pedido é 50, de médios 30 e de grandes 20. Faça um
programa que leia os dados de um pedido e informe:

I O tipo de ovo solicitado: pequeno, médio ou grande.
I O número de unidades solicitadas ou informando que ultrapassou o

limite permitido.
I O total a ser pago em reais.

Um pedido é dado por uma linha que começa com um caractere (p, P, m,
M, g ou G) indicando o tipo de ovo e um inteiro indicando a quantidade.
Se o pedido ultrapassa o máximo, deve imprimir uma mensagem
indicando que não será possível atender o total do pedido!



Exercícios

Exercício 3. Notas do aluno

Faça um programa que lê a a porcentagem de presença de um aluno e se
for maior ou igual que 75%, então lê a nota da primeira prova (P1), a
nota da segunda prova (P2), a média das avaliações práticas (AP) e a
nota do trabalho final (TF).
Seu programa deve informar o conceito do aluno na disciplina. Caso o
aluno não fique com conceito A, B ou C, se tiver pelo menos 75% de
presença e não tiver zerado o trabalho final, então seu programa deve ler
a nota da prova de recuperação (PR) e informar o conceito final.

Cálculo da média: MF = 0.3× P1+ 0.45× P2+ 0.15× AP + 0.1× TF .

Cálculo da média após recuperação: MF+PR
2 .

Observação 1: As notas lidas são números com até duas casas decimais
entre 0 e 10.
Observação 2: Use switch com case com intervalos das médias para
determinar os conceitos!!
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