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Da Aula Anterior

● Tipos de dados básicos e operadores em C
● Declaração de variáveis e modificadores de tipo
● Estruturas de Controle
● Arrays unidimensionais
● Geração de números aleatórios
●  Arrays multidimesionais



  

Nesta Aula

● Funções em C
● Declaração de funções
● Chamada às funções
● Definição de funções

● Funções recursivas



  

Funções

● A maioria dos programas de computador que resolvem 
problemas do mundo real são MUITO maiores que os 
programas vistos, até o momento, neste curso.

● A melhor maneira de desenvolver e manter um programa é 
construí-lo a partir de pequenas partes ou módulos.

● Na linguagem C estes módulos independentes são 
chamados de funções.

● As funções permitem uma melhor reutilização do código, 
aplicam o conceito de abstração de processos, e evitam a 
repetição de código em um programa.



  

Funções

● Função: conjunto de instruções desenhadas para cumprir 
uma determinada tarefa e agrupadas num módulo com um 
nome para referenciá-la.

● Uma das razões por trás da utilização de funções é permitir 
que outros programadores C utilizem as mesmas em seus 
programas (reutilização de código)

● Qualquer fragmento de código que se repete mais de uma 
vez no nosso programa é forte candidato a virar uma 
função 



  

Chamando uma Função

● Chamar uma função pode ser comparado a contratar 
alguém para realizar uma determinado serviço. 

● Chamar funções já faz parte da rotina dos programadores 
desde os primeiros exemplos. (funções printf(), 
scanf(), rand() )

● As funções que foram utilizadas até agora foram 
desenvolvidas por outros programadores e fornecidas pelo 
sistema. 

● Como criar nossas próprias funções?



  

A Função main()

● A estrutura de uma função em C é semelhante à da função 
main().

● Diferentemente das outras funções a função main() tem 
um nome e uma aplicação específica: é o ponto de entrada 
do programa.

● Para adicionar uma função a um programa são necessário 
três componentes:

✔ O protótipo da função
✔ A chamada à função
✔ A definição da função



  

Protótipo de uma função
● Uma função não pode ser chamada se antes não for 

declarada.
● A declaração de uma função é feita através do seu 

protótipo.
Protótipo da função: instrução que estabelece o tipo de 
retorno da função e o tipo dos argumentos que ela 
recebe. 

● O protótipo de uma função permite que o compilador 
verifique a sintaxe da chamada à função.

   tipo_retorno nome(tipo dos argumentos)



  

Protótipo Externo e Local

● A declaração da função pode ser feita ainda de duas 
formas:

● Protótipo externo: colocado no início do programa 
ou em um arquivo de cabeçalhos, de maneira que 
ficam declaradas antes de qualquer função. 

● Protótipo local: colocado no corpo das funções 
onde serão chamadas, antes de ser chamadas, o 
que restringe o escopo de uso destas funções.

● Em qualquer caso o protótipo deve incluir o tipo de retorno 
da função

● Quando a função não retorna nada ela é de tipo void  



  

Eliminando o protótipo

● Se uma função for de tipo int, char o void não é 
obrigatório sua declaração. (O compilador assume que 
é de tipo int)

● Declarar os protótipos de todas as funções 
implementadas, independente do seu tipo, é uma boa 
prática de programação. 



  

Definição da função

● A definição ou implementação de uma função segue o 
seguinte modelo:

tipo nome (declaração dos parâmetros)
{
   instruções;
}

● A primeira linha, ou cabeçalho da função, deve coincidir 
com o protótipo da mesma. 



  

O comando return
● O comando return termina a execução de uma função.
● Se após o return houver uma expressão o valor do 

mesmo é convertido ao tipo de retorna da função e 
retornado ao ponto onde a função foi chamada.  

● Pode-se utilizar o comado das seguintes formas:
● return;
● return expressão;
● return (expressão);

● Funções de tipo void pode conter o comando return sem 
a expressão.

● Algumas funções podem conter mais de um comando 
return.  



  

Chamada à função

● A chamada a uma função pode ser utilizada numa 
expressão da mesma forma que se utilizam valores 
numéricos e variáveis.

● Pode-se utilizar também chamadas a funções como 
parâmetros de outras funções.

● Uma função pode incluir na sua definição expressões 
que chamem a ela mesma. Neste casso a função é 
chamada de função recursiva.



  

Recursividade

● O código gerado por uma função recursiva requer a 
utilização de mais recursos computacionais.

● Para implementar uma função recursiva deve-se levar em 
consideração:

● A definição do problema em termos recursivos.
● A definição da condição de parada do processo 

recursivo
● A garantia de que cada nova chamada recursiva  

esteja mais próxima da condição de parada.



  

A Torre de Hanói
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