
  

Linguagem de Programação I

Aula 11
Strings



  

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

● Funções em C



  

Nesta Aula

● Cadeias de caracteres: Strings
● Funções de I/O de Strings
● Manipulação de Strings



  

Strings

● Strings (cadeias de caracteres): são um conjunto de 
caracteres que podem ser tratados como uma unidade 
simples,

● Numerosas entidades do dia a dia podem ser representados 
computacionalmente         utilizando    strings: 

● nomes, 
● endereços, 
● números de telefones,
●  CPF,
●  ....



  

Strings

● Uma string pode incluir caracteres alfanuméricos 
(letras ou dígitos), e caracteres especiais (+, -, *, _, $, 
@, #),

● Cadeias de caracteres são utilizadas em quase todas as 
aplicações computacionais (editores de texto, bancos 
de dados, redes, internet, ...)

● A diferença da maioria das linguagens de 
programação, a linguagem C não fornece um tipo 
string como tipo de dado básico.



  

String em C
● Para manipular strings a linguagem C utiliza arrays  

unidimensionais de tipo char,
● Desta forma uma string é um ponteiro para seu  primeiro 

caractere, i.e. o valor da string é o endereço do  primeiro 
caractere,

STRING = conjunto de caracteres + caractere nulo
● O caractere nulo = '\0', é utilizado para indicar o final 

da  string,
● Strings literais ou constantes de strings são escritas em  C 

utilizando aspas duplas:
“456.789.534.002”



  

Declaração de variáveis

● Declaração de uma string:

char cor[] = “azul”;

char cor[] = {'a', 'z', 'u', 'l', '\0'};

char cor[5]; Isto é uma string?

● Em C, 'a' é diferente de “a” (por que?)



  

Manipulando Strings

Funções de I/O para Strings
● printf
char cor[] = “azul”;
printf(“%s”, cor);
● scanf
char cor[5];
printf(“Digite uma cor: ”);
scanf(“%s”, cor);
● A função scanf() lerá os caracteres até que um espaço 

ou um indicador de nova linha seja encontrado,



  

Manipulando Strings
● A função puts(string), imprime os caracteres 

contidos em  string1seguidos de um caractere nova 
linha
char cor[] = “azul”;
puts(cor);

● A função gets(string), obtém caracteres do 
dispositivo de  entrada e os coloca em string até que o 
caractere  nova linha seja encontrado, adiciona o caractere 
nulo no  final.
char cor[5];
printf(“Digite uma cor: ”);
gets(cor);



  

Manipulando Strings

● Como as variáveis strings em C são arrays de caracteres,   
o nome do array e o índice correspondente pode ser   
utilizado para acessar cada caractere por separado,
char  cor[] = “azul”;
char  ch;
ch =  cor[0];
ch =  cor[4];
ch =  cor[10];



  

Manipulando Strings

● As funções I/O para caracteres podem ser utilizadas para   
manipular strings,

● getchar(), obtém um caractere do dispositivo de   
entrada e retorna seu valor, lembre se ao criar uma   
string usando getchar() colocar o caractere NULL 
ao   final da string,

● putchar(c), envia o caractere c para o dispositivo 
de   saída 



  

Exemplo
#define N 10

int main()
{
  char cor1[N];
       
  int i=0;     
  
  printf("Digite uma cor: ");
  scanf("%s", cor1);
  printf("Cor: %s\n", cor1);
  
  while(cor1[i]!='\0')
    printf("%c\n", cor1[i++]);
  
  system("PAUSE");
  return 0;
}

Digite uma cor: verde
Cor: verde
v
e
r
d
e
Press any key to continue . . .



  

Exemplo#define N 50

int main()
{
  char frase[N];       
  int i=0;     
  
  printf("Digite uma frase: ");
  gets(frase);
  
  printf("Vc digitou:\n");  
  while(frase[i]!='\0')
    if (frase[i++]!=' ') 
      putchar(frase[i-1]); 
    else 
      putchar('\n');
  printf("\n");
  return 0;
}

Digite uma frase: La vida es uma barca
Vc digitou:
La
vida
es
uma
barca
Press any key to continue . . .



  

Manipulando Strings

● int isdigit(int c),  retorna verdadeiro se c 
for um  dígito, 

● int isalpha(int c), retorna verdadeiro se c for 
uma letra,

● int isalnum(int c), retorna verdadeiro    se c 
for um  caractere alfanúmerico (letra ou dígito),

● int isspace(int c), retorna verdadeiro     se c 
for um espaço em branco (' ', '\n', '\t')



  

Manipulando Strings

● int islower(int c), retorna verdadeiro    se c for 
uma letra minúscula,

● int isupper(int c), retorna verdadeiro    se c for 
uma  letra maiúscula,

● int tolower(int c), se c for uma letra maiúscula 
retorna a minúscula correspondente, senão retorna o 
mesmo caractere inalterado,

● int toupper(int c), se c for uma letra minúscula 
retorna a maiúscula correspondente, senão retorna o 
mesmo caractere inalterado,



  

Manipulando Strings

Funções de conversão de strings
● int atoi(char s[]), retorna o valor inteiro 

representado  pela string s, se s não representar um valor 
inteiro  gerara um erro,

● double atof(char s[]), retorna o valor de ponto  
flutuante representado pela string s, se s não representar  
um valor de ponto flutuante gerara um erro,



  

Manipulando Strings

● char * strcpy(char s1[], char s2[]), copia 
a string s2 para o array s1 e retorna um ponteiro a s1,

● char * strcat(char s1[], char s2[]), 
anexa a string s2 ao array s1. O primeiro caractere de s2 é 
sobrescrito ao  caractere NULL de s1. 

● int strcmp(char s1[], char s2[]), retorna 0 
se a string s2 é igual a string s1; menor que 0 se s1<s2 e 
maior  que 0 se s1>s2,

● int strlen(char s1[]), determina o comprimento 
da  string s1. Retorna o número de caracteres que  
antecedem ao caractere NULL.
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