
  

Linguagem C
Visão Geral e Expressões



  

Linguagem de Programação

Nível mais alto

Nível médio

Nível mais baixo

Pascal
Cobol
Fortran
Basic
Java
Delphi

C++
C
Forth

Macro-assembler
Assembler



  

Linguagem C

● Estruturada
● Programação de sistema
● Compilada



  

Compilador x Interpretador

● Maneira como um programa é executado.
● Programas sofisticados que operam sobre o 

código-fonte.
● Compilador: lê o programa inteiro e converte em 

um código-objeto (código binário ou código de 
máquina).

● Interpretador:Interpretador: lê o código-fonte uma linha por 
vez, executando a instrução específica contida 
nessa linha.



  

Palavras-Chave de C



  

Termos

● Código-fonte → texto de um programa
● Código-objeto → código de máquina
● Linkeditor → gera um programa executável
● Biblioteca → função que um programa pode usar
● Tempo de compilação → eventos que ocorrem 

enquanto o programa é compilador (erro de 
sintaxe)

● Tempo de execução → eventos que ocorrem 
enquanto o programa é executado



  

Tipos Básicos de Dados

● Caracteres → char
● Dígitos de precisão → float e double
● Inteiro → int
● Função que não retorna valor algum → void



  



  

Identificadores

● Variáveis, funções, rótulos e vários outros 
objetos definidos pelo usuário
– Começar com uma leta

– Pode conter números e sublinhado

– Não pode ter caracteres especiais

– Não pode ter espaço

– Não pode ser uma palavra-chave

– C diferencia maiúsculas e minúsculas



  

Variáveis

● Uma posição nomeada de memória
● Guarda um valor que pode ser modificado pelo 

programa.
● Devem ser declaradas antes de serem usadas.



  

Inicialização de Variáveis

● Pode ser inicializada no mesmo momento em 
que são declaradas



  

Constantes

● Valores fixos que o programa não pode alterar



  

Constantes Caractere de Barra Invertida



  

Operadores

● Atribuição
● Aritméticos
● Incremento e decremento
● Relacionais
● Lógicos



  

Operador de Atribuição

Atribuições múltiplas



  

Operadores Aritméticos



  

Incremento e Decremento

11

10



  

Operadores Relacionais



  

Operadores Lógicos



  

Precedência



  

Estrutura Sequencial



  

Comando de Entrada

Um valor digitado pelo usuário será armazenado 
na variável X.



  

Comando de Saída



  

Conversão de Temperatura

Compilar com o comando:
gcc prog.c -o prog



  



  

Cálculo da Hipotenusa



  

Cálculo do Coseno
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