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Para começar...


Os comandos de repetição dão mais movimento ao nosso
programa. Permitem que uma ação seja executada mais de
uma vez sem que tenhamos que executar novamente o
programa. Podemos testar entradas de dados e pedir que o
usuário repita a entrada até que um valor válido seja
digitado.



Imagine a seguinte situação... Você tem que desenvolver
um algoritmo que recebe como entrada 10 números
inteiros (idade das pessoas que trabalham com você). Sua
tarefa é calcular a idade média desses seus colegas de
trabalho. Como seria esse algoritmo?

Estrutura de
Repetição (for)
Aula 08
Prof. Piva

Algoritmo para calcular a
idade média – 10 pessoas
algoritmo “idade média"
var
idade1, idade2, idade3, idade4, ... idade10: inteiro
media: real
inicio
escreva("Digite a idade 1: ")
leia(idade1)
escreva("Digite a idade 2: ")
leia(idade2)
...
escreva("Digite a idade 10: ")
leia(idade10)
media <- (idade1+idade2+...+idade10)/10
escreval ()
escreva (“A media de idade e: “, media)
fimalgoritmo

Simmmm!!!


Usando comandos que controlam
repetições (ou comandos de
repetição).

Vamos ver um deles hoje:
 Comando PARA (for)
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Ufaaaa!!!


Teria uma forma mais
EFICIENTE de fazer isso?

Comando PARA (for)
Este comando é útil quando se deseja repetir um número fixo
de vezes determinado conjunto de comandos.
Possui a mesma lógica de funcionamento nas principais
linguagens de programação
Para isso deverá ter uma variável de controle, um valor
inicial, um valor final e o valor do incremento – passo
- que essa variável receberá para sair do valor inicial até
atingir o valor final.
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Comando PARA (for)
sintaxe:
para <variável> de <valor-inicial> ate <valor-limite> [passo <incremento>]
faca
<seqüência-de-comandos>
fimpara

análise do comando:




para, de, ate, passo, faca e fimpara são palavras-chave do
comando;
variável : é a variável de controle do comando e deve ser do tipo
inteiro;
valor-inicial: é o valor de início da variável de controle. Pode ser uma
constante ou uma expressão aritmética, desde que o valor seja do
tipo inteiro. A atribuição desse valor à variável de controle é feita
apenas uma vez antes de iniciar a primeira repetição do comando;

Comando PARA (for)
Exemplo:
para x de 1 ate 3 passo 1 faca
escreval(“X = ”, x)
Como o passo usado, no exemplo, é igual a 1 ele pode ser
omitido. Nesse caso a linha do comando ficaria:
para x de 1 ate 3 faca

Comando PARA (for)
análise do comando (continuação):


valor-limite: é o valor de parada do comando. Isto é, a sequência
de comandos será executada até que a variável de controle atinja
esse valor;



incremento: é o valor do passo que a variável de controle deve
“caminhar” para que atinja o valor limite. É opcional. E, quando
presente, é necessário apresentar o valor do incremento que será
acrescentado à variável de controle após cada repetição da
sequência de comandos. Quando não está presente não deverá
especificado o valor do incremento e compilador entenderá que o
valor do incremento é o padrão, ou seja, igual a 1 (um).

Voltando ao nosso
problema inicial


Idade média de 10 pessoas...



Como poderíamos modificar o
algoritmo para que fique mais
OTIMIZADO?

Observação: de pode ser substituído por dois-pontos e igual (:=)

para x := 1 ate 3 faca

Algoritmo idade média –
10 pessoas (comando PARA)
algoritmo “idade média"
var
idade, soma, i: inteiro
media: real
inicio
soma <- 0 // inicializo a variável soma com zero.
para i := 1 ate 10 faca
escreva(“Digite a idade “, i, “: ")
leia(idade)
soma <- soma + idade
fimpara
media <- soma / 10
escreval ()
escreva (“A media de idade e: “, media)
fimalgoritmo
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Outro exemplo
Elaborar um algoritmo que imprime na tela os
dez primeiros múltiplos de um número
inteiro qualquer fornecido pelo usuário (lido).
No final, imprima também a soma destes dez
números.
Exemplo da saída:
Valor lido: 3
Lista de Múltiplos: 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30
Soma = 165
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Outro Exemplo

Estrutura Repetição VisuAlg
Determinada

algoritmo "Múltiplos de número lido"
var
numero, soma, multiplo, i: inteiro
inicio
escreva("Digite um número: ")
leia(numero)
escreval ("Valor Lido: ", numero)
escreva ("Lista de Múltiplos: ")
soma<-0
para i de 1 ate 10 passo 1 faca
multiplo <- i*numero
escreva(multiplo, " ")
soma<- soma+multiplo
fimpara
escreval()
escreval("Soma = ", soma)
fimalgoritmo

Estrutura Repetição
Determinada

Forma Geral 1:
PARA

Forma Geral 2:
PARA

<<VAR. DE TIPO INTEIRO>>

ÍNICIO
FIM;

em C

Forma Geral 1 em linguagem C:
For (i=valor inicial; condição; incremento ou decremento de i)
<<COMANDO1>>;

Forma Geral 2 em linguagem C:
For (i=valor inicial; condição; incremento ou decremento de i)
{
<<COMANDO1>>;
...
<<COMANDON>>;
}

Comando for

 <<VALOR INICIAL>> ATE <<VALOR FINAL>> FAÇA

<<COMANDO1>>;
<<COMANDON>>

Comando for
for (<início>;<condição>;<incremento>) <comando>;
Na forma mais simples:
• Inicialização:
• expressão de atribuição
• sempre executada uma única vez
• Teste:
• condição que controla a execução do laço
• é sempre avaliada a cada execução
• verdadeiro continua a execução
• falso para a execução

Comando for

•Incremento:
• define como a variável de controle será alterada
• é sempre executada após a execução do corpo do laço
Exemplo: imprimindo números pares

#include<stdio.h>
main ( )
{
int número;

 <<VALOR INICIAL>> ATE <<VALOR FINAL>> FAÇA
<<COMANDO1>>;

<<VAR.DE TIPO INTEIRO>>

Saída 2 4 6 8

for ( número = 2; número < 10; número += 2 )
printf (“ %d”, número);
}

© Prof. Dr. Dilermando Piva Jr



Flexibilidade: qualquer expressão de um laço
“for” pode conter várias instruções separadas
por vírgula.
for (x=0,y=0;x+y<100;++x,y=y+x)
printf(“%d”,x+y);

Esta instrução inicializaria x e y com zero, incrementando x
de 1 em 1 e y receberia seu valor acrescido do de x. O
resultado a cada iteração seria impresso desta forma: 0
(x=0 e y=0) 2 (x=1 e y=1) 5 (x=2 e y=3) 9 14 e assim
sucessivamente.
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Comando for – loop infinito

Comando for – Loop Vazio

for(;;)
printf(“Este loop rodará eternamente!\n”);

for(i=0;i<10;i++);




A ausência de condições de inicialização,
continuidade e terminação, causarão um
processo contínuo e teoricamente infinito
(veremos posteriormente a intrução break,
que tem a capacidade de encerrar um
processo assemelhado ao exemplificado).

Comando for – Loop Finito

A presença do ponto e vírgula
finalizando o comando, força a
execução do loop sem que seja
executado qualquer outro comando.

Estrutura Repetição
Determinada



Ao contrário de outras linguagens que não permitem o
término do loop a não ser quando a condição de finalização
for satisfeita, a linguagem C permite que um loop seja
interrompido antes de seu término normal (desestruturação)
sem que exista qualquer tipo de inconveniente. O comando
“break” causa essa interrupção.

for(;;) {
scanf(“%c”,&c);
if (c == ‘A’)
break;
/*interrompe o que deveria ser um laço eterno*/

}
printf(“Fim do Loop!”);

Estrutura Repetição
Determinada

Forma Geral 2 em linguagem C:
For (i=valor inicial; condição; incremento ou decremento de i)
{
<<COMANDO1>>;
...
<<COMANDON>>;
}

Exemplo:
Pedir para o usuário digitar 10 números inteiros.
Ao final, exibir a média desses números.
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Forma Geral 1 em linguagem C:
For (i=valor inicial; condição; incremento ou decremento de i)
<<COMANDO1>>;
Exemplo:
Mostrar uma sequência numérica de 1 a 10, com a frase
“o número é= n”
#include <stdio.h>
main()
{
int i;
for (i=1; i<=10; i++)
printf(“O numero eh = %d”, i);
getchar()
}

Estrutura Repetição
Determinada
Exemplo:
#include <stdio.h>
main()
{
int i, n, soma:=0;
float media;
for (i=1; i<=10; i++)
{
printf(“\nDigite um número inteiro =“);
scanf(“%d”, &n);
soma = soma + n;
}
media = soma/10;
printf(“A media eh = %f”, media);
getchar()
}
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Estrutura Repetição
Determinada

Estrutura Repetição
Determinada

Segue um algoritmo que escreve 10 vezes a frase
“ALGORITMOS É FÁCIL”

Segue o programa em C que escreve 10 vezes a
frase “ALGORITMO É FÁCIL”

ALGORITMO REPETICAO.
I:INTEIRO
INICIO
PARA I  1 ATE 10 FACA
ESCREVER (‘ALGORITMOS É FÁCIL’);
FIM.

#include <stdio.h>
main()
{
int i;
for (i=1; i<=10; i++)
printf(“ALGORITMO EH FACIL”);
getchar()
}

Estrutura Repetição
Determinada

Exemplo:
Faça um programa em C que mostre a frase:
“Eu dominarei a linguagem C”, 15 vezes

Estrutura Repetição
Determinada

Exemplo:
Faça um programa em C que mostre a frase:
“Eu dominarei a linguagem C”, 15 vezes
#include <stdio.h>
main()
{
int i;
for (i=1; i<=15; i++)
printf(“Eu dominarei a linguagem C”);

getchar()
}

Estrutura Repetição
Determinada

Exemplo:
Faça um programa em C que escreve os 100
primeiros números pares.
DICA: Em algoritmo seria:
ALGORITMO PARES.
I,PAR: INTEIRO;
INICIO
PAR  0;
PARA I  1 ATE 100 FACA
INICIO
ESCREVER (PAR);
PAR  PAR+2;
FIM;
FIM.
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Estrutura Repetição
Determinada

Faça um programa em C que escreve os 100
primeiros números pares.
#include <stdio.h>
main()
{
int n, par=0;
for (n=1; n<=100; n++)
{
printf(“\n =%d“, par);
par = par + 2;
}
getchar()
}
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Estrutura Repetição
Determinada

Faça um programa em C que escreve os 100
primeiros números pares.
#include <stdio.h>
main()
{
int n, par=0;
for (n=1; n<=100; n++)
{
printf(“\nO %d-esimo par =%d“, n, par);
par = par + 2;
}
getchar()
}

Comando for - Exemplo
Exemplo: Contagem simples com condição no teste “for”.
main()
{
int i,j,resposta;
char feito = ‘ ‘;
for (i=1;i<100 && feito != ‘N’;i++) {
for (j=1;j<10;j++) {
printf(“Quanto e’ %d + %d? “,i,j);
scanf(“%d”,&resposta);
getchar(); /* limpar o buffer do teclado */
if (resposta != i+j)
printf(“Errou!\n);
else
printf(“Acertou!\n”);
}
printf(“Mais? (S/N) “);
scanf(“%c”,&feito);
getchar(); /* limpar o buffer do teclado */
}
}

EXERCÍCIO 1
EXERCÍCIOS
Algoritmos de
repetição

Faça um algoritmo que leia um valor N inteiro
e positivo, calcule e mostre o valor E,
conforme a fórmula a seguir.
E = (2 ** 1) + (2 ** 2) + (2 ** 3) + ... + (2 ** N)

EXERCÍCIO 2
Faça um algoritmo que calcule a soma dos primeiros 50
números pares. Este algoritmo não recebe valores do
teclado.
Os primeiros números pares são 2, 4, 6...

EXERCÍCIO 3
Faça um algoritmo que leia o valor do peso e da
altura de 20 pessoas. Ao final, o algoritmo deve
mostrar:
- O peso médio
- A altura média
- O maior e o menor IMC
Obs: IMC (Índice de Massa Corporal) – calculado a
partir da fórmula:
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EXERCÍCIO 4
Construa um algoritmo que calcule a média
aritmética de um conjunto de números pares que
forem fornecidos pelo usuário. O valor de
finalização será a entrada do número 0. Observe
que nada impede que o usuário forneça quantos
números ímpares quiser, com a ressalva de que
eles não poderão ser acumulados.

EXERCÍCIO 6

Faça um programa que receba um número inteiro x.
Calcule e mostre o fatorial desse número (x!).

EXERCÍCIO 5
Elabore um algoritmo que simule uma
contagem regressiva de 10 minutos, ou seja,
mostre 10:00 e então 9:59, 9:58, ..., 9:00; 8:59,
8:58, até 0:00.

EXERCÍCIO 7

Faça um programa que calcule os 10 primeiros números
da sequencia de Fibonacci

EXERCÍCIO 8
Faça um programa que receba um número inteiro maior
que 1. Ele deve verificar se o número fornecido é primo
ou não, e mostrar a mensagem correspondente.

Lembre-se: um número primo só é divisível por 1 ou por
ele mesmo.
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