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Última aula

Tipos de dados em C

Simples:

I char
I int
I long
I float
I double
I void
I ponteiros

Estruturados:

I arranjos
I ESTRUTURAS
I enumerativos
I arquivos



Última aula

Definição de estrutura

I TIPO DE DADO que permite AGRUPAR
INFORMAÇÕES com características diferentes.

I Elementos com TIPOS DE DADOS DIFERENTES.

I Cada unidade de informação é um CAMPO da estrutura.

Exemplo: Estrutura PESSOA com 4 campos, cada um de tipo diferente.

Pessoa

nome idade peso cpf



Última aula

Diferença entre arranjos e estruturas

Arranjo
Notas (Nome comum a todos os elementos)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Índices para identificar cada elemento

Estrutura
Pessoa (Nome comum a todos os elementos)

nome idade peso cpf

Campos (nomes diferentes) para identificar cada elemento



Última aula

Declarações de estruturas

I Forma 1 Só o tipo:
struct pessoa {

char nome[31];
int idade;
float peso;
char cpf[15];

};

I Forma 2 Associado à variável:
struct {

char nome[31];
int idade;
float peso;
char cpf[15];

}
pessoa1, pessoa2;

I Forma 3 Com tipo e variável:
struct pessoa {

char nome[31];
int idade;
float peso;
char cpf[15];

};
struct pessoa pessoa1, pessoa2;

I Forma 4 Omitindo struct na variável:
struct pessoa {

char nome[31];
int idade;
float peso;
char cpf[15];

};
pessoa pessoa1, pessoa2;



Última aula

Definição usando typedef

typedef struct pessoa {
char nome[31];
int idade;
float peso;
char cpf[15];

} PESSOA;

Pode ser usada da forma:
struct pessoa pessoa1, pessoa2;

Ou:
PESSOA pessoa1, pessoa2;



Última aula

Inicialização e acesso

typedef struct pessoa
{

char nome[31];
int idade;
float peso;
char cpf[15];

} PESSOA;

//Inicialização
PESSOA pessoa1 = {“Santiago Ravelo”, 24, 66, “012.345.678-
90”};

//Ponteiro
PESSOA* ponteiro = &pessoa1;

//Acesso
pessoa1.peso = 65;
gets(pessoa1.nome);
printf(“%s tem %d anos”, pessoa1.nome, pessoa1.idade);

//Acesso através de ponteiro
(*ponteiro).peso = 65;
gets((*ponteiro).nome);
printf(“%s tem %d anos”, (*ponteiro).nome, (*ponteiro).idade);

//Acesso através de ponteiro com ->
ponteiro->peso = 65;
gets(ponteiro->nome);
printf(“%s tem %d anos”, ponteiro->nome, ponteiro->idade);



Última aula

Estruturas com campos de tipo estrutura
Passagem de parâmetros por valor e por referência

typedef struct data {
int dia;
int mes;
int ano;

} DATA;

typedef struct pessoa
{

char nome[31];
DATA nasc;
float peso;
char cpf[15];

} PESSOA;

void le(PESSOA *p){
printf(“Entre o nome:\n”);
gets(p->nome);
printf(“Entre o cpf:\n”);
gets(p->cpf);
printf(“Entre a data de nascimento (dia mes ano):\n”);
scanf(“%d %d %d”, &p->nasc.dia, &p->nasc.mes, &p->nasc.ano);
printf(“Entre o peso:\n”);
scanf(“%f”, &p->peso);

}

void imprime(PESSOA p){
printf(“Nome: %s\nCPF: %s\n”, p.nome, p.cpf);
printf(“Aniversario: %d do %d\n”, p.nasc.dia, p.nasc.mes);
printf(“Idade: %d\n”, 2019 - p.nasc.ano);
printf(“Peso: %.2f Kg\n”, p.peso);

}



Ponteiros e typedef

typedef

typedef permite estender diferentes tipos dando uma semântica.
Em particular pode ser usado para definir nomes de ponteiros a
estruturas:

typedef struct nome_da_estrutura {
tipo campo_1;
· · ·
tipo campo_n;

}
NOME_DA_ESTRUTURA, * NOME_DO_PONTEIRO;



Ponteiros e typedef

Exemplo
Renomeando o ponteiro

typedef struct data {
int dia;
int mes;
int ano;

} DATA;

typedef struct pessoa
{

char nome[31];
DATA nasc;
float peso;
char cpf[15];

} PESSOA,
*pPESSOA;

void le(pPESSOA p){
printf(“Entre o nome:\n”);
gets(p->nome);
printf(“Entre o cpf:\n”);
gets(p->cpf);
printf(“Entre a data de nascimento (dia mes ano):\n”);
scanf(“%d %d %d”, &p->nasc.dia, &p->nasc.mes, &p->nasc.ano);
printf(“Entre o peso:\n”);
scanf(“%f”, &p->peso);

}

void imprime(PESSOA p){
printf(“Nome: %s\nCPF: %s\n”, p.nome, p.cpf);
printf(“Aniversario: %d do %d\n”, p.nasc.dia, p.nasc.mes);
printf(“Idade: %d\n”, 2019 - p.nasc.ano);
printf(“Peso: %.2f Kg\n”, p.peso);

}



Vetores de estruturas

Sintaxe

Semelhante a vetores para tipos de dados simples:

I Declaração:
NOME_DA_ESTRUTURA nome_do_vetor[dimensão];

I Acesso:
nome_do_vetor[posição].nome_do_campo



Vetores de estruturas

Exemplo
Imprime pessoas com idade a partir de 24 anos

typedef struct data {
int dia;
int mes;
int ano;

} DATA;

typedef struct pessoa
{

char nome[31];
DATA nasc;
float peso;
char cpf[15];

} PESSOA,
*pPESSOA;

void le(pPESSOA p){
printf(“Entre o nome:\n”);
gets(p->nome);
printf(“Entre o cpf:\n”);
gets(p->cpf);
printf(“Entre a data de nascimento (dia mes ano):\n”);
scanf(“%d %d %d”, &p->nasc.dia, &p->nasc.mes, &p->nasc.ano);
printf(“Entre o peso:\n”);
scanf(“%f”, &p->peso);

}

void imprime(PESSOA p){
printf(“Nome: %s\nCPF: %s\n”, p.nome, p.cpf);
printf(“Aniversario: %d do %d\n”, p.nasc.dia, p.nasc.mes);
printf(“Idade: %d\n”, 2019 - p.nasc.ano);
printf(“Peso: %.2f Kg\n”, p.peso);

}

int main(){
PESSOA pessoas[1000];
int i;
for(i = 0; i < 1000; i++)

le(pessoas + i);
for(i = 0; i < 1000; i++)

if(pessoas[i].nasc.ano <= 1995)
imprime(pessoas[i]);

return 0;
}



Vetores de estruturas

Estruturas para vetores

Quando se trabalha com vetores sempre é necessário informar a
quantidade de elementos. Nesses casos pode ser útil uma estrutura
que contenha essa informação:

typed struct lista {
tipo vetor[dimensão];
int n;

} LISTA, *pLISTA;



Vetores de estruturas

Exemplo

typedef struct data {
int dia;
int mes;
int ano;

} DATA;

typedef struct pessoa {
char nome[31];
DATA nasc;
float peso;
char cpf[15];

} PESSOA,
*pPESSOA;

typedef struct lista_pessoa {
PESSOA vetor[1000];
int n;

} LISTA_PESSOA,
*pLISTA_PESSOA;

void le(pPESSOA p){
printf(“Entre o nome:\n”);
gets(p->nome);
printf(“Entre o cpf:\n”);
gets(p->cpf);
printf(“Entre a data de nascimento (dia mes ano):\n”);
scanf(“%d %d %d”, &p->nasc.dia, &p->nasc.mes,

&p->nasc.ano);
printf(“Entre o peso:\n”);
scanf(“%f”, &p->peso);

}

void le_pessoas(pLISTA_PESSOA pessoas){
int i;
printf(“Informe a quantidade de pessoas: \n”);
scanf(“%d”, &pessoas->n);
for(i = 0; i < pessoas->n; i++)

le(pessoas->vetor + i);
}



Vetores de estruturas

Limites da memória estática

I Obriga conhecer de antemão a quantidade de dados que serão
usados.

I Em vários casos separa mais memória da que a realmente
necessária.

I Caso seja necessário armazenar mais dados do que o previsto,
o programa não consegue se adaptar de forma automática.



Vetores de estruturas

Memória dinâmica

Permite separar memória a medida que for necessário. Estratégia
muito usada para diferentes estruturas de dados.

Para separar memória de forma dinâmica pode ser usada a função
malloc da biblioteca stdlib.h. Em C a memória dinâmica separada
deve ser liberada quando deixa de ser usada através da função free.



Vetores de estruturas

Exemplo

typedef struct data {
int dia;
int mes;
int ano;

} DATA;

typedef struct pessoa {
char nome[31];
DATA nasc;
float peso;
char cpf[15];

} PESSOA,
*pPESSOA;

typedef struct lista_pessoa {
pPESSOA elementos;
int n;

} LISTA_PESSOA,
*pLISTA_PESSOA;

void le(pPESSOA p){
printf(“Entre o nome:\n”);
gets(p->nome);
printf(“Entre o cpf:\n”);
gets(p->cpf);
printf(“Entre a data de nascimento (dia mes ano):\n”);
scanf(“%d %d %d”, &p->nasc.dia, &p->nasc.mes,

&p->nasc.ano);
printf(“Entre o peso:\n”);
scanf(“%f”, &p->peso);

}

void le_pessoas(pLISTA_PESSOA pessoas){
int i, n_bytes;
printf(“Informe a quantidade de pessoas: \n”);
scanf(“%d”, &pessoas->n);
// A função sizeof indica a quantidade de bytes de uma variável
// do tipo, precisa separar memória para n dessas variáveis
n_bytes = pessoas->n * sizeof(PESSOA);
// Separa memória com a quantidade de bytes necessários
pessoas->elementos = (pPESSOA) malloc(n_bytes);
for(i = 0; i < pessoas->n; i++)

le(pessoas->elementos + i);
}



Exercícios

Exercício 1.

Defina uma estrutura para representar números complexos de forma
retangular ou cartesiana, com dois campos reais: um para parte
real e outro para parte imaginária. Implemente funções que
recebem dois complexos retornando outro e realizam as operações
de: soma, subtração, multiplicação e divisão. Implemente uma
função para ler um número complexo e outra para imprimi-lo.

Defina outra estrutura para representar um número complexo em
forma polar, com dois campos reais: um para o raio (distância até
a origem) e outro para o ângulo. Implemente uma função que
transforme uma representação na outra e funções semelhantes às
anteriores para esta representação.



Exercícios

Exercício 2.

Defina uma estrutura para representar um ponto no plano.
Implemente funções para ler e escrever pontos.

Defina uma estrutura para segmento de reta, que é definido por
dois pontos. Implemente funções para ler, escrever e calcular
comprimento dos segmentos.

Defina uma estrutura para triângulos, que são definidos por três
pontos não colineares. Implemente funções para ler, escrever e
identificar se um triângulo é válido. Implemente funções para
calcular o perímetro e área do triângulo. Implemente também uma
função para classificar um triângulo pelos seus lados.



Exercícios

Exercício 3.

Defina uma estrutura para representar um aluno. Ela deve ter o nome
completo, a matrícula, o e-mail e o curso. Implemente uma função que
recebe uma variável dessa estrutura por referência e preenche seus
campos.

Defina uma segunda estrutura que represente o aluno na disciplina de
Algoritmos e Programação. Os campos dela devem ser um aluno (do
tipo definido pela estrutura anterior), a quantidade de presenças, as notas
das primeira e segunda provas, do trabalho final, de cada uma das 13
aulas práticas e da prova de recuperação, além do conceito. Implemente
uma função que recebe uma variável dessa estrutura por referência e
preenche os campos lendo do teclado (deve usar a função anterior),
menos o conceito que o calcula a partir das notas informadas.

Implemente um programa com um vetor de 30 alunos (use #define para
isso). Leia os dados de cada um dos alunos usando as funções anteriores
e depois imprima (por ordem alfabética) os alunos reprovados.



Exercícios

Exercício 4. Cronômetro

Implemente um cronômetro com as funções: iniciar, parar,
continuar e calcular o tempo transcorrido. Para tal defina uma
estrutura com dois campos para o tempo: início e fim, e um campo
para identificar se o cronômetro está andando ou parado.

Use da biblioteca time.h a constante CLOCKS_PER_SEC (para
saber quantos clocks são dados por segundo) e a função clock()
que retorna o número de clocks dados até o momento, em uma
variável de tipo clock_t.



Exercícios

Exercício 5. Visualização do cronômetro

Implemente a seguinte visualização do cronômetro do exercício
anterior em forma de texto, que fique se atualizando:

*********
**00:00**
*********

Para tal, da biblioteca windows.h, use a função
GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE), que obtém uma
referência para manipular o prompt de comandos. Usando a
estrutura COORD e a função SetConsoleCursorPosition,
reposicione o cursor para atualizar o texto que indica os segundos
transcorridos.
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