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Aulas anteriores

Vetores (arranjos)

Declaração: <TIPO> <NOME>[<DIMENSÃO>];

USO: <NOME>[<POSIÇÃO>];

Arranjo:

Posições:

elemento 1

0

elemento 2

1

elemento 3

2

elemento 4

3

elemento 5

4

elemento 6

5



Aulas anteriores

Problema: menores que a média

Faça um programa que lê os códigos e as notas de 30 alunos,
informa a média da sala e imprime os códigos dos alunos com nota
inferior à média.



Aulas anteriores

Problema: menores que a média. Algoritmo

I Início
I soma ← 0
I notas ← vetor de 30 posições
I codigos ← vetor de 30 posições
I para i de 1 até 30, faça:
I Ler codigos[i]
I Ler notas[i]
I soma ←soma + notas[i]
I media ← soma

30
I Imprimir media
I para i de 1 até 30, faça:
I se notas[i] < media, então:
I Imprimir codigos[i]
I Fim



Aulas anteriores

Problema: menores que a média. Código

#include<stdio.h>
#define ALUNOS 30

int main () {
float notas[ALUNOS], media= 0;
int codigos[ALUNOS], i;
for (i = 0; i < ALUNOS; i++) {

printf(“Informe o codigo e a nota: %d\n”, i + 1);
scanf(“%d %f”, &codigos[i], &notas[i]);
media += notas[i];

}
media /= ALUNOS;
printf(“Media: %.2f\nCodigos com notas inferiores a media: ”, media);
for (i = 0; i < ALUNOS; i++)

if(notas[i] < media)
printf(“%d\n”, codigos[i]);

return 0;
}



Aulas anteriores

Problema: menores que a média com nome

Faça um programa que lê os nomes e as notas de 30 alunos,
informa a média da sala e imprime os nomes dos alunos com nota
inferior à média.



Aulas anteriores

Problema

Como definir variáveis para textos??



Cadeias de caracteres

Caracteres

Declaração: char <NOME>;

Leitura: Duas funções:
I Função genérica de leitura: scanf(“ %c”, &<NOME>);

Observação: um espaço em branco na frente do %c indica que caracteres
fim de linha, espaço ou tabulação serão ignorados. Outra alternativa seria
limpar o buffer: fflush(stdin);

I Função específica para leitura de caracteres: <NOME>=getchar();



Cadeias de caracteres

Strings

I Sequências ou cadeias (finitas) de caracteres.

I Em C , são vetores de caracteres que na última posição têm o
delimitador de fim ’\0’ (caractere que ocupa a posição 0 na
tabela ASCII, não é o caractere que representa o dígito zero:
’0’).

I Toda String é um vetor de caracteres, mas nem todo vetor de
caracteres é uma String!!! (Precisa ter o ’\0’ unicamente na
última posição)

Vetor: ’T’

0

’u’

1

’r’

2

’m’

3

’a’

4

’ ’

5

’A’

6

’\0’

7

lixo

8



Cadeias de caracteres

Declaração

char <NOME> [<DIMENSÃO>];

NOME o nome da variável que representa o vetor (deve satisfazer as diretrizes para
nomes de variáveis)

DIMENSÃO deve ser uma constante inteira não negativa que indica quantos caracteres a
String terá. Observe que deve sempre prever a inclusão do caractere ’\0’ no
final!!

Importante antes da declaração determinar o máximo de caracteres a serem
armazenados e somar 1!

Exemplos:

char dia_da_semana[14];//segunda-feira é o dia com mais caracteres e tem 13!
char mes[10];//fevereiro é o mês com mais caracteres e tem 8



Cadeias de caracteres

Inicialização

I char <NOME> [<DIMENSÃO>] = {<CARACT 1>, · · · , <CARACT K>};

I char <NOME> [<DIMENSÃO>] = “<TEXTO>”;

I char <NOME> [] = “<TEXTO>”;

Observação: Quando se especifica a dimensão deve ser sempre maior ou igual que
número de caracteres mais 1 (pois sempre se adiciona o ’\0’). Quando a dimensão
não for especificada, então o sistema atribui como dimensão o número de caracteres
mais 1.

Exemplos:

I char nome[5] = {’R’, ’i’, ’c’, ’k’};
I char nome[5] = “Rick”;
I char nome[] = “Rick”;

Nota: Fazer: char nome[4] = “Rick”; dá problema pois não há espaço para o ’\0’.



Cadeias de caracteres

Atenção

I Strings são representadas entre aspas duplas(“ ”) enquanto
caracteres entre apóstrofes(’ ’)!

I Por definição toda string tem o caractere ’\0’ no final. Logo,
uma string é sempre um vetor de caracteres com ’\0’ no final!

Observação: “A” = { ’A’, ’\0’} 6= ’A’.



Cadeias de caracteres

Leitura

I scanf(“%s”, <NOME>);//Sem o & antes do nome da variável!!!

I gets(<NOME>);

Com o scanf quando aparecer um caractere de espaço em branco, fim de linha ou tabulação, a leitura da
string é encerrada. Desta forma, o printf permite ler uma palavra separada por vez. Já com o gets é
possível ler todos os caracteres introduzidos, sem estar limitado a uma palavra.

Exemplo:

char dia_da_semana[14];
char mes[10];
char nome[50];

printf(“Informe o dia da semana e o mes:\n”);
scanf(“%s %s”, dia_da_semana, mes);
printf(“Informe o nome completo:\n”);
gets(nome);



Cadeias de caracteres

Escrita

I printf(“%s”, <NOME>);

I puts(<NOME>);

O puts permite imprimir a string, mudando automaticamente de linha (não precisa adicionar o caractere
de troca de linha para trocar).

Exemplo:

char dia_da_semana[14];
char mes[10];
char nome[50];

printf(“Informe o dia da semana e o mes:\n”);
scanf(“%s %s”, dia_da_semana, mes);
puts(“Informe o nome completo:”);
gets(nome);



Cadeias de caracteres

Operações com Strings

É possível comparar ou atribuir Strings com os operadores
conhecidos?

I string1 = string2;
I string1 == string2;
I string1 != string2;
I string1 > string2;

NÃO USAR ESSES OPERADORES!!!!!

Strings não são um tipo primitivo de C , portanto não
funcionaria como esperado.
Para essas operações devem ser usadas funções de
manipulação de strings.



Cadeias de caracteres

Biblioteca

#include<string.h>

I strcpy(<ORIGEM>, <DESTINO>);/*Copia os caracteres da string de origem
para a do destino*/

I strcmp(<STRING 1>, <STRING 2>);/*Compara a primeira string com a
segunda*/

I strlen(<STRING>);/*Informa o número de caracteres da string (tamanho)*/

I strcat(<DESTINO>, <ORIGEM>);/*Concatena no final da string de destino
os caracteres da string de origem*/



Cadeias de caracteres

Cópia

/*O destino deve ter espaço suficiente para conter todos os
caracteres da origem!*/
#include<stdio.h>
#include<string.h>

int main() {
char nome[20], copia[20];
puts(“Informe o nome”);
gets(nome);
strcpy(nome, copia);
printf(“Copia do nome: %s\n”, copia);
return 0;

}



Cadeias de caracteres

Comparação

A função strcmp(s1, s2) compara o primeiro caractere de s1 com o
de s2. Se forem iguais, continua a comparação com os caracteres
seguintes, até que encontre alguma diferença ou o final de uma das
strings (caractere ’\0’). Se s1 for maior que s2, o resultado é maior
que zero, se forem iguais o resultado é zero e se s1 for menor que
s2 então o resultado é menor que zero



Cadeias de caracteres

Comparação

#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main() {

char s1[20], s2[20];
int comparacao;
puts(“Informe a primeira string”);
gets(s1);
puts(“Informe a segunda string”);
gets(s2);
comparacao = strcmp(s1, s2);
if(comparacao > 0)

printf(“%s maior que %s\n”, s1, s2);
else {

if(comparacao < 0)
printf(“%s menor que %s\n”, s1, s2);

else
printf(“%s igual a %s\n”, s1, s2);

}
return 0;

}



Cadeias de caracteres

Tamanho

/*A função strlen(s) informa a quantidade de caracteres de s antes
do caractere ’\0’ (este não é contado)*/
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main() {

char texto[100];
puts(“Informe o texto”);
gets(texto);
printf(“O texto %s tem tamanho %d\n”, texto, strlen(texto));
return 0;

}



Cadeias de caracteres

Concatenação

/*O destino deve ter espaço suficiente para conter todos seus
caracteres mais os da origem!*/
#include<stdio.h>
#include<string.h>
int main() {

char nome[20], sobrenome[20], nome_completo[40] = {};
puts(“Informe o nome”);
gets(nome);
puts(“Informe o sobrenome”);
gets(sobrenome);
strcat(nome_completo, nome);
strcat(nome_completo, sobrenome);
printf(“Nome completo: %s\n”, nome_completo);
return 0;

}



Exercícios

Exercício 1. Palíndromo

Faça um programa que lê um texto com não mais de 1000
caracteres e determina se é um palíndromo ou não. Um palíndromo
é um texto que lido de trás para frente é exatamente igual ao texto
original.



Exercícios

Exercício 2. Parênteses balanceados

Faça um programa que lê um texto com não mais 1000 caracteres e
determina se o uso de parênteses nele é balanceado. Para isso, cada
parêntese aberto deve ter seu par fechado e não se deve fechar um
parênteses sem antes tê-lo aberto!
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