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Para começar...




Existem situações onde não sabemos, ao certo,
quantas vezes teremos que repetir a
sequencia de entradas ou comandos.
Quando isso ocorre, o comando PARA, passa a
ser não mais uma boa opção.

Felizmente, temos outros comandos de repetição !!


Comandos:



Para começar...




Os duentes de Papai Noel estão com um problema...
Periodicamente (não se sabe se é por semana, ou por
mês, ou de quinze em quinze dias... O Sr. Noel pede
a informação do número médio de cartas recebidas
por dia. Portanto, você tem que ajudá-los com um
algoritmo que possa receber uma certa quantidade
de valores inteiros (que corresponde a quantidade de
cartas recebidas por dia pelo Papai Noel). O
algoritmo deve realizar o cálculo, quando o último
valor digitado for igual a -1.
A saída deve informar a quantidade de dias e o
número médio de cartas recebidas por dia no
período.

Comando REPITA (repeat)

REPITA
ENQUANTO

Comando REPITA (repeat)


Este comando repete uma ou mais vezes uma determinada
sequencia de comandos. Como o teste de saída encontrase ao final NOTE QUE PELO MENOS UMA VEZ, SEMPRE, OS
COMANDOS SERÃO EXECUTADOS.



Ao final do comando, existe a cláusula ATE.
Se a condição for verdadeira, ele para de executar. Do
contrário, ele repete a execução dos comandos que iniciam
logo após a cláusula REPITA





Nas linguagens VisuAlg e Pascal o comando que testa a
condição ao final, após executar o bloco de comandos a ser
repetido é: repita-ate (repeat-until).

Comando REPITA (repeat)

sintaxe:

Exemplo:
repita
<seqüência-de-comandos>
ate <expressão-lógica>
análise do comando:


o bloco do comando começa com a palavra-chave repita e
termina com a palavra-chave ate (sem acento);



expressão-lógica: enquanto ela for falsa a seqüência de
comandos é repetida. Quando ela se tornar verdadeira o controle
passa para o próximo comando que se segue.
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i<- 1
repita
escreval("I = ", i)
i<- i+1
ate i>3
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Papai Noel...
 Será

que agora conseguiremos
ajudar os duentes do PAPAI
NOEL ?

Outro comando...
As vezes, temos a necessidade de
realizar o teste de REPETIÇÃO antes
de executarmos os comandos...
 Nesse caso, podemos utilizar o
comando ENQUANTO (while)


Qtd média de Cartas
algoritmo “Media de Cartas"
var
qtd, soma, i: inteiro
media:real
inicio
i <- 0
soma <-0
repita
escreva("Digite a quantidade: ")
leia(qtd)
se (qtd >=0) entao
soma <- soma+qtd
i:=i+1
fimse
ate (qtd < 0)
media <- soma / i
escreval()
escreval (“Numero de dias: ", i)
escreva (“Numero medio de cartas: “, media)
fimalgoritmo

Comando ENQUANTO (while)
O comando cuja palavra-chave é enquanto (while), tem o
mesmo comportamento nas várias linguagens, com apenas
algumas diferenças na escrita do comando.
De modo geral, é um comando que repete um comando ou
um conjunto de comandos enquanto uma condição
(expressão lógica) for verdadeira.
Quando essa condição se tornar falsa o controle passa para
o próximo comando que se segue imediatamente ao final
do comando repetitivo enquanto.

Comando ENQUANTO (while)

Comando ENQUANTO (while)

sintaxe:
enquanto <expressão-lógica> faca
<sequência-de-comandos>
fimenquanto
análise do comando:




o bloco do comando se inicia com a palavra-chave
enquanto e termina com o fimenquanto;
o comando utiliza uma outra palavra-chave: faça, sem a
cedilha, após a expressão-lógica;
a expressão-lógica não precisa estar entre parênteses;
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Exemplo:

i<- 1
enquanto (i<=3) faca
escreval("I = ", i)
i<- i+1
fimenquanto
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Exemplo

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
LEMBRE-SE QUE NÓS JÁ FIZEMOS ESSE EXEMPLO
COM O COMANDO FOR

Usando o comando FOR
algoritmo "Múltiplos de número lido"
// Seção de Declarações
var
numero, soma, multiplo, i: inteiro
inicio
// Seção de Comandos
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

Usando o comando ENQUANTO
algoritmo "Múltiplos de número lido"
// Seção de Declarações
var
numero, soma, multiplo, i: inteiro
inicio
// Seção de Comandos
escreva("Digite um número: ")
leia(numero)
escreval ("Valor Lido: ", numero)
escreva ("Lista de Multiplos: ")
i<-1
soma<-0
enquanto (i<=10) faca
multiplo <- i*numero
escreva(multiplo, " ")
soma<- soma+multiplo
i<- i+1
fimenquanto
escreval()
escreval("Soma = ", soma)
fimalgoritmo

Estrutura Repetição

Estrutura Repetição

INDETERMINADA COM VALIDAÇÃO INICIAL

INDETERMINADA COM VALIDAÇÃO INICIAL

É usada para repetir N vezes uma ou
mais instruções.
Tendo como vantagem o fato de não
ser necessário o conhecimento prévio
do número de repetições.

Comando While
while <condição> <comando>;
Exemplo: Contagem
#include <stdio.h>
main()
{
int i=0;
while (i < 10) {
printf(“%d”,i);
i++;
}
}

• O loop se repete,
enquanto a condição
for verdadeira
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Forma Geral 1:
ENQUANTO <<CONDIÇÃO>> FACA
<<COMANDO1>>;
Forma Geral 2:
ENQUANTO <<CONDIÇÃO>> FACA
ÍNICIO
<<COMANDO1>>;
<<COMANDON>>
FIM;

Estrutura Repetição
INDETERMINADA COM VALIDAÇÃO FINAL

Semelhante a instrução ENQUANTO. É
usada para repetir N vezes uma ou
mais instruções.

Sua validação é realizada no final,
fazendo com que a repetição seja
executada pelo menos uma vez.
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Comando do - while


Ao contrário das estruturas “for” e “while”
que testam a condição no começo do loop,
“do / while” sempre a testa no final,
garantido a execução ao menos uma vez
da estrutura.
Exemplo: Término determinado pelo
usuário.

do {
<comandos>;
} while <condição>;

#include <stdio.h>
main()
{
int num;
do {
scanf(“%d”,&num);
} while (num < 100);
}

/ * testa a capacidade de adivinhar uma letra * /
#include <stdio.h>
main ( ) {
char ch;
int tentativas;
do {
printf (“digite uma letra”);
scanf(“%c”, ch); ch = getchar();
tentativas = 1;
while ( ch!= ‘t’) {
printf (“\n%c é incorreto \n”, ch);
tentativas++;
printf (“tente novamente \n”);
ch = getchar();
}
printf (“%c é correto”, ch);
printf (“acertou em %d vezes”, tentativas);
printf (“continua? (s / n):”);
scanf(“%c”,ch); getchar( );
} while (ch == ‘s’);
}

EXERCÍCIO 1
EXERCÍCIOS
Comandos de
Repetição (parte 2)

Faça um algoritmo que leia dois valores b e N
inteiros e positivos, calcule e mostre o valor
E, conforme a fórmula a seguir.
E = (b ** 1) + (b ** 2) + (b ** 3) + ... + (b ** N)

EXERCÍCIO 2

EXERCÍCIO 3

Faça um algoritmo que calcule a área de um triângulo.
Este algoritmo não pode permitir a entrada de dados
inválidos, ou seja, medidas menores ou iguais a zero.

Faça um algoritmo que leia um número não
determinado de pares de valores [m,n], todos
inteiros e positivos, um par de cada vez e que
calcule e mostre a soma de todos os
números inteiros entre m e n (inclusive).
Na digitação dos pares m,n deve-se validar
que m é maior que n.
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EXERCÍCIO 4

EXERCÍCIO 5
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

Faça um algoritmo que:
-Leia um número indeterminado de números
que representam, cada um, a idade de um
indivíduo.
-Para finalizar, o usuário deverá digitar 0, que
não entrará nos cálculos.
- Calcule e mostre a idade média e o número
total de pessoas deste grupo de indivíduos.

Obs: IMC (Índice de Massa Corporal) – calculado a
partir da fórmula:

EXERCÍCIO 6

EXERCÍCIO 7

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

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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