
Prof. Santiago Valdés Ravelo
santiago.ravelo@inf.ufrgs.br

Estrutura de um
programa em C .

Funções.
INF01202
Algoritmos e programação.



1 Subprogramas

2 Funções

3 Variáveis locais e globais

4 Protótipo de função void

5 Funções com parâmetros por valor

6 Funções tipadas



Subprogramas

Motivação

I No desenvolvimento de software um problema recorrente é o de
como programar sistemas complexos.

I Grandes projetos envolvem centenas de programadores que
trabalham em milhões de linhas de códigos.

I É importante MODULARIZAR, organizar o código em base na
tarefa que executa, de forma que se torne REUTILIZÁVEL e mais
fácil de DEPURAR e GERENCIAR.



Subprogramas

Programação estruturada

I Desenvolvimento de algoritmos por fases ou refinamentos sucessivos.

I Uso de um número muito limitado de estruturas de controle.

I Decomposição do algoritmo em módulos: DIVIDIR PARA
CONQUISTAR.



Subprogramas

Objetivos principais

I Evitar repetições de sequências de comandos.

I Dividir e estruturar um programa em partes fechadas e
logicamente coerentes.

“A arte de programar consiste na arte de organizar e dominar a
complexidade dos sistemas”

Edsger Wybe Dijkstra, 1972



Subprogramas

O que é um subprograma?

I Programas independentes.

I Executados unicamente quando chamados por outro programa.

I Devem executar uma tarefa específica, muito bem identificada.

I Podem ser testados separadamente.

I É possível criar bibliotecas com subprogramas.

Como desenvolver? usando funções



Funções

Classificação de funções

I Pelo desenvolvimento:
I Pré-definidas: disponibilizadas pelo compilador ou por

bibliotecas padrão.
I Desenvolvidas pelo usuário: definidas pelo programador.

I Pelo retorno:
I Sem retorno: executam comandos mas não devolvem nenhum

valor.
I Com retorno: devolvem um único valor de um tipo

predefinido.
I Pelos parâmetros:

I Sem parâmetros: não recebem nenhuma variável ou valor
para executar os comandos.

I Com parâmetros:
I Por valor: os comandos que executarão dependem de valores

que lhes são passados.
I Por referência: recebem variáveis e os comandos que

executam podem até modificar seus valores.



Funções

Funções matemáticas predefinidas
Biblioteca: math.h

Função Uso Descrição

ceil ceil(x) Arredonda x para acima: ceil(3.2)=4

cos cos(x) Cosseno de x em radianos

fabs fabs(x) Valor absoluto de x: fabs(-2)=fabs(2)=2

floor floor(x) Arredonda x para baixo: floor(3.2)=3

exp exp(x) Constante e elevada a x: ex

log log(x) Logaritmo natural de x: lnx = loge x

log10 log10(x) Logaritmo em base 10 de x: log10 x

pow pow(x,y) Potência de x elevado a y: xy



Funções

Funções desenvolvidas pelo usuário
Objetivos e vantagens

I Estrutura do código mais clara.

I Facilita a solução de problemas complexos através de uma
solução em partes.

I Maior facilidade depurando e testando (a depuração e teste
das funções pode ser feita de forma independente).

I Disponibilizam trechos de código para solucionar problemas
recorrentes, evitando a repetição de sequências de comandos.



Funções

Exemplo de repetição de código

//Escrita de números inteiros
#include<stdio.h>

int main () {
int i;
//apresentação do cabeçalho
for (i = 0; i < 20; i++) {

printf(“*”);
}
printf(“\n”);
printf(“Inteiros entre 1 e 5\n”);
for (i = 0; i < 20; i++) {

printf(“*”);
}
printf(“\n”);
//escrita dos números
for (i = 1; i <= 5; i++) {

printf(“%d\n”, i);
}
for (i = 0; i < 20; i++) {

printf(“*”);
}
printf(“\n”);
return 0;

}

Saída:

********************
Inteiros entre 1 e 5
********************
1
2
3
4
5
********************
Pressione qualquer tecla para continuar...

Repete três vezes o trecho de código que
imprime os vinte * seguidos pela troca de
linha. Como evitar?



Funções

Funções, parâmetros e retorno

Quando um programa executa uma função:

I A função pode RECEBER DADOS do programa, utilizados
localmente para executar os comandos da função. Tais dados
são chamados de PARÂMETROS ou ARGUMENTOS.

I Uma função pode também RETORNAR UM VALOR para o
programa, o que se denota por RETORNO DA FUNÇÃO.



Funções

Funções void sem parâmetros

void é um termo que indica ausência (em C é também um tipo de
dados).

Uma função é void se ela não retorna nenhum valor ao programa
que a chama.

Uma função void pode ter ou não parâmetros. Quando uma função
não tem parâmetros, os parâmetros são também void.



Funções

Funções void sem parâmetros

I DECLARAÇÃO:

void <NOME_DA_FUNÇÃO>(void) {
<COMANDOS>

}

Ou:

void <NOME_DA_FUNÇÃO>() {
<COMANDOS>

}

I USO: <NOME_DA_FUNÇÃO>();



Funções

Exemplo de função void sem parâmetros

//Escrita de números inteiros
#include<stdio.h>

// preenche a linha com 20 *
void imprime_asteriscos() {

int i;// variável local
for (i = 0; i < 20; i++) {

printf(“*”);
}
printf(“\n”);

}

int main () {
int i;
//apresentação do cabeçalho
imprime_asteriscos();
printf(“Inteiros entre 1 e 5\n”);
imprime_asteriscos();
//escrita dos números
for (i = 1; i <= 5; i++) {

printf(“%d\n”, i);
}
imprime_asteriscos();
return 0;

}

Saída:

********************
Inteiros entre 1 e 5
********************
1
2
3
4
5
********************
Pressione qualquer tecla para continuar...



Variáveis locais e globais

Variáveis locais

Variáveis locais são DECLARADAS dentro do ESCOPO de uma
FUNÇÃO.

Nenhuma função consegue acessar as variáveis locais de outra
função.

Somente podem ser REFERENCIADAS por COMANDOS que
estão DENTRO DO BLOCO (função) em que foram declaradas.

Elas EXISTEM somente enquanto o BLOCO de código em que
foram declaradas ESTÁ SENDO EXECUTADO.



Variáveis locais e globais

Variáveis globais

Variáveis globais são DECLARADAS FORA das FUNÇÕES.

QUALQUER parte do programa pode UTILIZAR essas variáveis.

Elas EXISTEM durante TODA A EXECUÇÃO do programa.

RESTRINGEM a MODULARIDADE do programa.



Variáveis locais e globais

Exemplo de código com variáveis locais e globais
#include<stdio.h>

int qtd; // variável global

// preenche a linha com *
void imprime_asteriscos() {

int i;// variável local
for (i = 0; i < qtd; i++) {

printf(“*”);
}
printf(“\n”);

}

int main () {
int i;// variável local
printf(“Entre a quantidade de *:\n”);
scanf(“%d”, &qtd);
//apresentação do cabeçalho
imprime_asteriscos();
printf(“Inteiros entre 1 e 5\n”);
imprime_asteriscos();
//escrita dos números
for (i = 1; i <= 5; i++) {

printf(“%d\n”, i);
}
imprime_asteriscos();
return 0;

}

Execução, caso o usuário digite 25:

Entre a quantidade de *:
25
*************************
Inteiros entre 1 e 5
*************************
1
2
3
4
5
*************************
Pressione qualquer tecla para continuar...



Variáveis locais e globais

Importante

I USAR somente VARIÁVEIS LOCAIS em funções

I TROCA DE DADOS entre módulos deve ser feita
ATRAVÉS DE PARÂMETROS.

I IDENTIFICAR os PARÂMETROS DE ENTRADA (que
fornecem valores para serem processados) e os de SAÍDA (que
retornam o que foi calculado ao programa principal).

I Sempre que possível EVITE O USO DE VARIÁVEIS
GLOBAIS!!!



Protótipo de função void

Definição e uso

Compreende o cabeçalho da função:

void <NOME_DA_FUNÇÃO>(void);

Os protótipos se declaram antes de escrever as funções, desta
forma elas podem ser escritas em qualquer ordem.



Protótipo de função void

Exemplo de código com uso de protótipo
#include<stdio.h>

void imprime_asteriscos(void);// protótipo de função

int qtd; // variável global

int main () {
int i;// variável local
printf(“Entre a quantidade de *:\n”);
scanf(“%d”, &qtd);
//apresentação do cabeçalho
imprime_asteriscos();
printf(“Inteiros entre 1 e 5\n”);
imprime_asteriscos();
//escrita dos números
for (i = 1; i <= 5; i++) {

printf(“%d\n”, i);
}
imprime_asteriscos();
return 0;

}
// preenche a linha com *
void imprime_asteriscos(void) { // escrita da função declarada no protótipo

int i;// variável local
for (i = 0; i < qtd; i++) {

printf(“*”);
}
printf(“\n”);

}



Protótipo de função void

Problema

Modificar o código anterior para que, só imprima asteriscos após
cada um dos inteiros, imprimindo exatamente i asteriscos após o
inteiro i . Além disso que no começo e no final do código imprima
20 vezes o caractere ’#’ e entre o texto “Inteiros entre 1 e 5” e o
primeiro inteiro imprima 5 vezes o caractere ’+’.

Como fazer com uma única função para imprimir sem usar variáveis
globais?



Funções com parâmetros por valor

Parâmetros por valor

I Permitem a COMUNICAÇÃO entre subprogramas, possibilitando
que uma FUNÇÃO seja executada dependendo de DIFERENTES
VALORES.

I Semelhantes a VARIÁVEIS LOCAIS da função, criados quando a
função é executada e destruídos quando a função encerra.

I INICIALIZADOS com os CONTEÚDOS (valores) enviados como
ARGUMENTOS na chamada da função.

I ALTERAÇÕES DE VALORES dos parâmetros DURANTE O
PROCESSAMENTO da função, NÃO ALTERA os valores das
VARIÁVEIS enviadas pelo programa que chamou à função.



Funções com parâmetros por valor

Funções void com parâmetros. Declaração

void <NOME_DA_FUNÇÃO>(<LISTA_DE_PARÂMETROS>) {
<COMANDOS>

}

A LISTA DE PARÂMETROS consiste em um ou mais parâmetros,
SEPARADOS POR VÍRGULA, onde cada parâmetro deve ter indicado
o TIPO e o NOME.

Exemplo função que recebe dois parâmetros, um caractere e um inteiro:

void imprime_linha(char c, int n) {· · · }



Funções com parâmetros por valor

Funções void com parâmetros. Protótipo

void <NOME_DA_FUNÇÃO>(<LISTA_DE_PARÂMETROS>);

A LISTA DE PARÂMETROS consiste em um ou mais parâmetros,
SEPARADOS POR VÍRGULA, onde cada parâmetro deve ter indicado
o TIPO.

Exemplo protótipo de função que recebe dois parâmetros, um caractere
e um inteiro:

void imprime_linha(char, int);



Funções com parâmetros por valor

Funções void com parâmetros. Uso

<NOME_DA_FUNÇÃO>(<LISTA_DE_PARÂMETROS>);

A LISTA DE PARÂMETROS consiste em um ou mais parâmetros,
SEPARADOS POR VÍRGULA, onde cada parâmetro deve ser uma
EXPRESSÃO do MESMO TIPO que o que foi DECLARADO na
função.

Exemplo chamado à função do exemplo anterior:

int x = 10;
imprime_linha(’#’, x + 2);



Funções com parâmetros por valor

Exemplo de função void com parâmetros
//Escrita de números inteiros
#include<stdio.h>

void imprime_linha(char, int);

int main () {
int i;
//apresentação do cabeçalho
imprime_linha(’#’, 20);
printf(“Inteiros entre 1 e 5\n”);
imprime_linha(’+’, 5);
//escrita dos números
for (i = 1; i <= 5; i++) {

printf(“%d\n”, i);
imprime_linha(’*’, i);

}
imprime_linha(’#’, 20);
return 0;

}

// preenche a linha
void imprime_linha(char c, int n) {

int i;// variável local
for (i = 0; i < n; i++) {

printf(“%c”, c);
}
printf(“\n”);

}

Saída:

####################
Inteiros entre 1 e 5
+++++
1
*
2
**
3
***
4
****
5
*****
####################
Pressione qualquer tecla para continuar...



Funções com parâmetros por valor

Problema

Faça um programa que imprima um ’a’, dois ’b’, três ’c’, quatro ’d’
e assim por diante até o ’z’.



Funções com parâmetros por valor

Solução

#include<stdio.h>

void imprime_linha(char, int);

int main () {
int i;
for (i = 0; i < 26; i++) {

imprime_linha(’a’ + i, i + 1);
}
return 0;

}

// preenche a linha
void imprime_linha(char c, int n) {

int i;// variável local
for (i = 0; i < n; i++) {

printf(“%c”, c);
}
printf(“\n”);

}



Funções com parâmetros por valor

Problema

Faça uma função que recebe as notas: P1, P2, AP e TF de um
aluno e imprime o conceito de um aluno.



Funções com parâmetros por valor

Solução

#include<stdio.h>

void conceito(float, float, float, float);

int main () {
float p1, p2, ap, tf;
printf(“Indique as notas do aluno:\n”) ;
scanf(“%f %f %f %f”, &p1, &p2, &ap, &tf) ;
conceito(p1, p2, ap, tf);
return 0;

}

void conceito(float p1, float p2, float ap, float tf) {
float media = 0.3 * p1 + 0.45 * p2 + 0.15 * ap + 0.1 * tf;
if (media >= 8.5)

printf(“Conceito A\n”);
else {

if (media >= 7.5)
printf(“Conceito B\n”);

else {
if (media >= 6)

printf(“Conceito C\n”);
else

printf(“Conceito D\n”);
}

}
}



Funções com parâmetros por valor

Problema

Modifique o programa anterior para ler as notas de 30 alunos e
imprimir quantos tiveram conceito A.



Como passar o valor calculado em uma função para o programa que
a chama, se ele não tem acesso às variáveis locais dessa função?



Funções tipadas

Funções com retorno

Devolvem um único valor associado a sua execução, usando o
comando return.



Funções tipadas

Funções tipadas. Declaração

<TIPO> <NOME_DA_FUNÇÃO>(<LISTA_DE_PARÂMETROS>)
{

<COMANDOS>
return <VALOR_DE_RETORNO>;

}

I Tipo: tipo do valor que a função retorna: int, char, float, · · ·
I Lista de parâmetros: se a função não tiver parâmetros essa lista é

void, caso contrário consiste em um ou mais parâmetros, onde cada
parâmetro deve ter indicado o tipo e o nome.

I Valor de retorno: Uma expressão, constante ou variável do tipo
declarado no primeiro item que será o resultado entregue pela
função ao programa que a chama. Quando uma função chega em
uma instrução return, sua execução é encerrada.



Funções tipadas

Comando return

I Provoca a saída imediata da função que o contém, retornando
a execução ao trecho de código que chamou à função.

I Usado para devolver um valor.

I Deve estar vinculado à última instrução da função!



Funções tipadas

Funções tipadas. Protótipo

<TIPO> <NOME_DA_FUNÇÃO>(<LISTA_DE_PARÂMETROS>);

I Tipo: tipo do valor que a função retorna: int, char, float, · · ·
I Lista de parâmetros: se a função não tiver parâmetros essa lista é

void, caso contrário consiste em um ou mais parâmetros, onde cada
parâmetro deve ter indicado o tipo e o nome.

I Valor de retorno: Uma expressão, constante ou variável do tipo
declarado no primeiro item que será o resultado entregue pela
função ao programa que a chama. Quando uma função chega em
uma instrução return, sua execução é encerrada.



Funções tipadas

Funções tipadas. Uso

I Podem ser chamadas sem atribuir o resultado:
<NOME_DA_FUNÇÃO>(<LISTA_DE_PARÂMETROS>);

I O resultado pode ser atribuído a uma variável do mesmo tipo:
<NOME_DA_VARIÁVEL>=<NOME_DA_FUNÇÃO>(<LISTA_DE_PARÂMETROS>);

I Podem ser usadas no meio de uma expressão:
<VALOR> + <NOME_DA_FUNÇÃO>(<LISTA_DE_PARÂMETROS>)

I Podem chamadas como parâmetros para outras funções:
<FUNÇÃO_1>(<FUNÇÃO_2>(<LISTA_DE_PARÂMETROS>)

I Podem ser chamadas dentro de instruções if, for, switch ou while.
switch(<NOME_DA_FUNÇÃO>(<LISTA_DE_PARÂMETROS>)) {· · · }



Funções tipadas

Exemplo

#include<stdio.h>

char conceito(float, float, float, float);

int main () {
float p1, p2, ap, tf;
int i, totalA = 0;
for (i = 1; i <= 30; i++) {

printf(“Indique as notas do aluno %d:\n”, i) ;
scanf(“%f %f %f %f”, &p1, &p2, &ap, &tf) ;
if(conceito(p1, p2, ap, tf) == ’A’)

totalA++;
}
printf(“Total de alunos com conceito A: %d\n”, totalA) ;
return 0;

}

char conceito(float p1, float p2, float ap, float tf) {
float media = 0.3 * p1 + 0.45 * p2 + 0.15 * ap + 0.1 * tf;
if (media >= 8.5)

return ’A’;
if (media >= 7.5)

return ’B’;
if (media >= 6)

return ’C’;
return ’D’;

}



Funções tipadas

Estrutura de um programa em C

/*Nome e objetivo do programa*/
/*Diretivas para o pré-processador - bibliotecas*/
#include<biblioteca.h>
/*Declaração de constantes*/
#define CONSTANTE VALOR
/*Declaração de protótipos de funções*/
tipo nome_da_função (parâmetros);
/*Declaração de variáveis globais*/
tipo nome_da_variável;

/*declaração das funções não prototipadas*/
tipo nome_da_função (parâmetros) {

//declaração de variáveis locais
//comandos da função

}

/*Função principal*/
int main () {

//declaração de variáveis locais
//comandos da função main
return 0;

}

/*escrita das funções declaradas nos protótipos*/
tipo nome_da_função (parâmetros) {

//declaração de variáveis locais
//comandos da função

}



Prof. Santiago Valdés Ravelo
santiago.ravelo@inf.ufrgs.br

Estrutura de um
programa em C .

Funções.
INF01202
Algoritmos e programação.


	Subprogramas
	Funções
	Variáveis locais e globais
	Protótipo de função void
	Funções com parâmetros por valor
	Funções tipadas

