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

Estrutura de um
programa em C .

Funções e ponteiros.
INF01202
Algoritmos e programação.



1 Última aula

2 Passagem de parâmetros por referência

3 Ponteiros

4 Funções com parâmetros por referência

5 Exemplos



Última aula

Funções com 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.



Última aula

Limites

I Vetores e tipos de dados mais complexos não podem ser passados
por valor.

I Caso se deseje modificar o valor de uma variável que é passada por
parâmetro, a passagem por valor não permite essa modificação.



Passagem de parâmetros por referência

O que faz?

I Passa um ENDEREÇO de memória, que é associado ao parâmetro
localmente.

I ALTERAÇÕES feitas no parâmetro AFETAM o CONTEÚDO
DO ENDEREÇO, ou seja ALTERAM o VALOR do argumento ou
PARÂMETRO REAL.

I Para passar parâmetro por referência é necessário o uso de
PONTEIROS.



Ponteiros

Definição

I É um mecanismo para referenciar de forma indireta um valor.

I Ao invés de armazenar o VALOR armazena a POSIÇÃO NA
MEMÓRIA em o VALOR está.

I São VARIÁVEIS cujos valores são ENDEREÇOS DE
MEMÓRIA (posições de memória).

I Se o valor de uma variável a é igual ao endereço de outra
variável b, então a APONTA para b.



Ponteiros

Declaração

<TIPO> * <NOME_DA_VARIÁVEL_PONTEIRO>;

I TIPO: indica o tipo de valores aos quais o ponteiro aponta: int,
float, double, char, outros ponteiros, etc.

I ASTERISCO: indica que a variável armazena um endereço de
memória com conteúdo do TIPO indicado.

I NOME DA VARIÁVEL PONTEIRO: nome do ponteiro, segue as
mesmas regras de nomes de variáveis e funções m C .

Exemplo:
float *f; // f é um ponteiro para variáveis de tipo float
int *n; // n é um ponteiro para variáveis de tipo int
char a, b, *p, c, *q; /* a, b e c, são char, p e q ponteiros para variáveis
de tipo char*/



Ponteiros

Por que ponteiros têm que possuir tipo?

I DIFERENTES TIPOS de dados precisam um NÚMERO
DIFERENTE DE BYTES na memória para armazenar o
conteúdo

I A DECLARAÇÃO DO TIPO de dado indica o NÚMERO
DE BYTES RESERVADOS para o conteúdo:
char c = ’Z’; //1 byte
int n = 1234; //4 bytes
double pi = 3.1416; //8 bytes

I A função sizeof(<TIPO>) retorna um inteiro com o número
de bytes:
printf(“Tamanho de FLOAT: %d”, sizeof(float));



Ponteiros

Endereços e memória

char c = ’Z’; //1 byte
int n = 1234; //4 bytes

Variáveis:

Memória:

Posições:

’Z’

c

1000

lixo

1001

1234

n

1002 1003 1004 1005

lixo

1006

lixo

1007

lixo

1008

O endereço de uma variável é a primeira posição na memória que
ela ocupa. No exemplo acima o endereço de c é 1000 e o de n é
1002. Ocupando c uma única posição, enquanto n ocupa quatro
posições.



Ponteiros

Operadores de ponteiros

* operador unário que retorna o VALOR que está no endereço
apontado pelo ponteiro (VALOR APONTADO).

& operador unário que retorna o ENDEREÇO DE MEMÓRIA
em que está o operando (ENDEREÇO APONTADO).



Ponteiros

Exemplo

#include<stdio.h>

int main () {
int variavel, * ponteiro, copia;

ponteiro = &variavel;//recebe o ENDEREÇO de variável
variavel = 100;
copia = *ponteiro;//recebe o VALOR que apontado por ponteiro

printf(“Variavel: %d\nCopia: %d\n”, variavel, copia) ;

//O %p indica que o valor impresso é um endereço de memória (ponteiro)
printf(“Conteudo apontado: %d\nPonteiro: %p\n”, *ponteiro, ponteiro) ;

return 0;
}



Ponteiros

Erros comuns

I Atribuir a um ponteiro o endereço de uma variável de um tipo
diferente ao dele.

Exemplo:
int *ponteiro;
float variavel;
ponteiro = &variavel;

I Uso de ponteiros não inicializados.

Exemplo:
int *ponteiro;
int variavel = 10;
*ponteiro = variavel;



Ponteiros

Inicialização de ponteiros

I Ponteiros não devem ser utilizados sem prévia inicialização!!!

I Se existe uma situação em que não se deseja definir
inicialmente a variável à qual aponta um ponteiro, então
inicializar o ponteiro com NULL.

Exemplo:

int *ponteiro = NULL;



Funções com parâmetros por referência

Declaração

Os parâmetros que sejam por referência (PONTEIROS) devem ser
declarados de forma semelhante aos ponteiros:

<TIPO> * <NOME_DO_PARÂMETRO>

Exemplo:

/* função que atribui o valor 1 à variável que está na posição
apontada por x */
void atribui1(int *x) {

*x = 1;
}



Funções com parâmetros por referência

Vantagem de passar parâmetros por referência

As modificações feitas nas variáveis recebidas por referência
(USANDO PONTEIROS) alteram o próprio valor da variável!



Exemplos

Problema 1

Faça uma função que recebe dois valores inteiros e os troca.



Exemplos

Solução

#include<stdio.h>
#include<math.h>

void troca(int*, int*);

int main () {
int i, j;
printf(“Indique os valores:\n”) ;
scanf(“%d %d”, &i, &j) ;
troca(&i, &j);
printf(“Os valores trocados sao: %d %d\n”, i, j) ;
return 0;

}

/*Função recebe dois inteiro e os troca*/
void troca(int *a, int *b) {

int auxiliar = *a;
*a = *b;
*b = auxiliar;

}



Exemplos

Problema 2

Faça uma função que recebe três valores inteiro e após a execução,
o menor fica no primeiro parâmetro, e segundo menor no segundo e
o maior no terceiro.



Exemplos

Solução
#include<stdio.h>
#include<math.h>

void troca(int*, int*);
void ordena3(int*, int*, int*);

int main () {
int i, j, k;
printf(“Indique os valores:\n”) ;
scanf(“%d %d %d”, &i, &j, &k) ;
ordena3(&i, &j, &k);
printf(“Os valores trocados sao: %d %d %d\n”, i, j, k) ;
return 0;

}

/*ordena três inteiros*/
void ordena3(int *a, int *b, int *c) {

if(*a > *b)
troca(a, b);

if(*a > *c)
troca(a, c);

if(*b > *c)
troca(b, c);

}
void troca(int *a, int *b) {

int auxiliar = *a;
*a = *b;
*b = auxiliar;

}



Exemplos

Problema 3

Faça uma função que recebe as três valores reais a, b e c, e que
retorne as duas raízes x1 e x2, da equação: ax2 + bx + c = 0.
Assuma que a equação possui raízes reais.



Exemplos

Solução

#include<stdio.h>
#include<math.h>

void bhaskara(float, float, float, float*, float*);

int main () {
float a, b, c, x1, x2;
printf(“Indique os valores de a, b e c:\n”) ;
scanf(“%f %f %f”, &a, &b, &c) ;
bhaskara(a, b, c, &x1, &x2);
printf(“As raizes sao: %.4f %.4f\n”, x1, x2) ;
return 0;

}

/*Função de Bhaskara, recebe os parâmetros a, b e c por valor para cálculo das raízes
que são retornadas nos parâmetros por referência x1 e x2*/
void bhaskara(float a, float b, float c, float *x1, float *x2) {

float d = sqrt(b * b - 4 * a * c);
*x1 = (-b + d)/(2 * a);
*x2 = (-b - d)/(2 * a);

}



Exemplos

Problema 4

Faça uma função que recebe as três valores reais a, b e c, e que
retorne as duas raízes x1 e x2, da equação: ax2 + bx + c = 0.
Imprima a quantidade de raízes reais da equação.



Exemplos

Solução
#include<stdio.h>
#include<math.h>

int bhaskara(float, float, float, float*, float*);

int main () {
float a, b, c, x1, x2;
printf(“Indique os valores de a, b e c:\n”) ;
scanf(“%f %f %f”, &a, &b, &c) ;
switch(bhaskara(a, b, c, &x1, &x2)){

case 0: printf(“Nao tem raizes reais\n”) ; break;
case 1: printf(“Tem uma unica raiz real: %.4f\n”, x1) ; break;
case 2: printf(“As raizes reais sao: %.4f %.4f\n”, x1, x2) ;

}
return 0;

}
/*Função de Bhaskara, recebe os parâmetros a, b e c por valor para cálculo das raízes que são
retornadas nos parâmetros por referência x1 e x2*/
int bhaskara(float a, float b, float c, float *x1, float *x2) {

float d = b * b - 4 * a * c;
if(d < 0)

return 0;
d = sqrt(d);
*x1 = (-b + d)/(2 * a);
*x2 = (-b - d)/(2 * a);
if(d == 0)

return 1;
return 2;

}
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