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Da Aula Anterior

● Algoritmos
● Portugol: aspectos básicos
● Estruturas repetição e controle
● Array: vetores e matrizes



  

Nesta Aula

● Linguagens de Programação
● A Linguagem C: Como tudo começou
● Principais características da Linguagem C
● O primeiro programa



  

O Computador
● O computador é um dispositivo capas de realizar 

cálculos e tomar decisões lógicas com uma 
grande velocidade e precisão. 

● Os computadores modernos são máquinas que 
podem ser programadas para realizar uma 
determinada tarefa.

● Os programas de computador não são mais que 
um conjunto ordenado de instruções a ser 
executadas pela máquina.



  

Linguagens de Programação

● Os programadores podem utilizar diversas 
linguagens para escrever seus programas

● Entretanto o computador entende diretamente 
uma única linguagem: A Linguagem de Máquina

[  op  |  rs |  rt | address/immediate]
   35     3     8           68           decimal
 100011 00011 01000 00000 00001 000100   binary

Programar em Linguagem de máquina é uma tarefa árdua.



  

Linguagens de Programação

● Cada computador tem sua própria Linguagem de 
Máquina

● Programas escritos em linguagem de máquinas 
são difíceis de escrever e modificar

● Foram introduzidas então u conjunto de 
abreviações derivadas do inglês, que equivalem 
a instruções de máquina: Linguagem Assembly 
ou de Montagem



  

Linguagens de Programação
● Os programas escritos em Assembly são 

traduzidos para Linguagem de Máquina por um 
programa chamado de assembler ou montador

● A programação, mesmo em Assambly, continuo 
sendo uma tarefa difícil para poucos



  

Linguagens de Programação

● As linguagens de alto nível foram desenvolvidas para 
acelerar o processo de programação,

● Incluem comandos para realizar as operações mais 
simples e contem as notações matemáticas 
normalmente usadas,

● Existem programas tradutores chamados compiladores 
que convertem a linguagem de alto nível em 
linguagem de máquina, geralmente o programador não 
acessa os recursos de hardware diretamente. 



  

A Linguagem C

● A Linguagem C surge no início dos anos 
1970 como uma ferramenta para 
desenvolver sistemas

● Flexível e versátil mostrou ter recursos de 
baixo nível em um conjunto de instruções 
de alto nível



  

A Linguagem C

● A linguagem C foi desenvolvida por Dennis Ritchie em 
1972,

● Foi desenvolvido a partir de duas linguagens anteriores o 
BCPL (Martin Richards - 1967) e o B (Ken Thompson - 
1970),

● A linguagem C foi utilizada para criar as primeiras versões 
do sistema operacional unix,

● Durante a década do 70 a linguagem C evoluiu até o “C 
tradicional”, ponto culminante a publicação do livro The C 
Programing Language  Kernighan & Ritchie,



  

A Linguagem C

● Os criadores da Linguagem C, Dennis 
Ritchie e Ken Thompson



  

A Linguagem C
● A rápida expansão do C levou a muitas variantes da 

linguagem, elas eram similares, mais frequentemente 
incompatíveis,

● Sendo um dos principais objetivos do C a portabilidade, 
ficou claro a necessidade de uma versão padrão do C,

● Em 1983 foi criado o comitê técnico X3J11 sob o 
Americam National Standars Committee on Computers, 
para fornecer a linguagem C uma definição inequívoca e 
independente do equipamento,

● Em 1989 o padrão foi aprovada e lançado ao mundo baixo 
o nome de ANSI C.



  

A Linguagem C
● A linguagem C é formada pelos elementos próprios da linguagem (um 

conjunto de 32 palavras reservadas) e da Biblioteca Padrão do C (C 
Standar Library)

● O C e uma linguagem desenhada por programadores para 
programadores,

● COBOL e BASIC foram linguagens criadas para não programadores,
● A linguagem C oferece ao programador:

✔ pouquíssimas restrições;
✔ estrutura de bloco;
✔ criação de funções isoladas;
✔ um conjunto compacto de palavras reservadas;
✔ compilação separada;
✔ alta eficiência de execução. 



  

A Linguagem C

● Todos os programas em C consistem em módulos ou elementos 
chamados funções,

● Ao programar em C você utilizará os seguintes blocos de construção:
➔ Funções da biblioteca padrão,
➔ Funções criadas por você mesmo,
➔ Funções criadas por outras pessoas.

● Ao criar suas próprias funções você sabe exatamente como seu 
programa funciona,

● Usar funções existentes evita reinventar a roda,
● O uso das funções da biblioteca padrão aumenta a portabilidade de 

seus programas, pode ter certeza de que elas foram desenvolvidas 
CUIDADOSAMENTE.



  

Compiladas vs Interpretadas
● Os termos linguagem compilada é interpretada se referem à forma como um 

programa é executado.
● Interpretadas:

✔Utiliza um programa chamado interpretador,
✔o interpretador lê o código fonte uma linha por vez, e executa a instrução 
contida nessa linha,
✔o processo de interpretação ocorre cada vez que o programa for 
executado. 

● Compiladas:
✔Utiliza um programa chamado compilador,
✔o interpretador lê o código fonte e converte-o em código de máquina 
(binário) que pode ser executado diretamente,
✔o código binário somente pode ser executado na arquitetura para a qual 
foi compilado.



  

Fases de um Programa em C

Pré-processador

Compilador

Linker

Carregador

CPU

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Fase 5:

Fase 6:

HD

HD

HD

HD

RAM

RAM

Pré-processador

Compilador

Linker

Carregador

CPU

Fase 1:

Fase 2:

Fase 3:

Fase 4:

Fase 5:

Fase 6:

HD

HD

HD

HD

RAM

RAM

Editor



  

Considerações

● Tente escrever seus programas em C de uma maneira 

simples e objetiva. Não “complique” a linguagem 

tentando soluções “estranhas”

● Seu computador e o compilador são bom mestres. Se 

você não estiver certo de como funciona um recurso 

do C , faça um programa que utilize aquele recurso, 

compile e execute, e veja que acontece.



  

O Primeiro Programa em C
/* Programa para mostrar uma mensagem
   na tela do computador */

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(){
  printf("Bem-vindo ao C!\n");
  system("PAUSE");
  return 0;
}



  

Códigos Especiais
Códigos Especiais Significado

\n Nova linha

\t Tabulação

\b Retrocesso (impressora)

\f Salto de página

\a Beep

\r CR – retorna ao inicio da linha

\\ Barra invertida

\0 Zero

\' Aspas simples

\” Aspas duplas

\xdd Representação hexadecimal

\ddd Representação octal
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