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Arquivos em C 

 A linguagem C utiliza o conceito de 
streams e arquivos para manipular 
entradas e saídas de dados 

 Um stream é um dispositivo lógico 
representando um arquivo e pode ser de 
dois tipos: 

 Stream de texto: sequência de caracteres 
dividida em linhas (terminadas em \n) 

 Stream binario: sequência de valores inteiros, 
reais, ou complexos usando suas 
representações de memória 



Biblioteca stdio.h 

 Contém funções de manipulação de 
arquivos 



Biblioteca stdio.h 

 Contém funções de manipulação de 
arquivos •Objeto FILE 

•Usado para identificar uma stream 
•pFile é uma variável do tipo 
ponteiro para arquivo/stream 



Biblioteca stdio.h 

 Contém funções de manipulação de 
arquivos 

•Função que cria/abre um arquivo para manipulação 
•2 parâmetros: 

•nome do arquivo (filename) 
•modo de acesso (mode) 

•“r”: leitura (read) 
•“w”: escrita (write) 
•“a”: anexo (append) 

•Retorna um ponteiro para o arquivo 



Biblioteca stdio.h 

 Contém funções de manipulação de 
arquivos 

•Escreve uma string no arquivo 
•2 parâmetros: 

•A string 
•O ponteiro de arquivo 

•Outras funções de escrita: 
•fprintf(), fputc(), … 



Biblioteca stdio.h 

 Contém funções de manipulação de 
arquivos 

•Fecha o arquivo 



Prática 11: agenda de contatos 



Exercício 

 Complemente o exercício feito na Prática 11 de 
modo a criar novas funções para: 

 Carregar a lista de contatos a partir de um arquivo cujo 
nome é fornecido pelo usuário (a função deve retornar o 
número de contatos carregados – dica: crie uma função 
auxiliar para contar as linhas do arquivo) 

 Adicionar um novo contato 

 Remover um contato existente (a partir do nome do 
contato – a função deve retornar o número de contados 
que sobraram no vetor) 

 Permitir salvar a lista de contatos em um arquivo 
informado pelo usuário (um campo de contato por linha 
do arquivo) 

 Reimplemente o vetor de contatos de modo 
estático, com tamanho máximo de 50 contatos. 
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•Lê do arquivo 
•Parâmetros: 

•fp: ponteiro do arquivo 
•Formato (ex. “%s\n”) 
•Outros: variáveis a serem lidas, 
de acordo com o formato dado 





•Lê (caracter) do arquivo 
•Parâmetros: 

•fp: ponteiro do arquivo 
•Retorna caracter lido (posição 
continuamente atualizada) 



Exercício 

 Complemente o exercício feito na Prática 11 de 
modo a criar novas funções para: 

 Carregar a lista de contatos a partir de um arquivo cujo 
nome é fornecido pelo usuário (a função deve retornar o 
número de contatos carregados – dica: crie uma função 
auxiliar para contar as linhas do arquivo) 

 Adicionar um novo contato 

 Remover um contato existente (a partir do nome do 
contato – a função deve retornar o número de contados 
que sobraram no vetor) 

 Permitir salvar a lista de contatos em um arquivo 
informado pelo usuário (um campo de contato por linha 
do arquivo) 

 Reimplemente o vetor de contatos de modo 
estático, com tamanho máximo de 50 contatos. 





Exercício 

 Complemente o exercício feito na Prática 11 de 
modo a criar novas funções para: 

 Carregar a lista de contatos a partir de um arquivo cujo 
nome é fornecido pelo usuário (a função deve retornar o 
número de contatos carregados – dica: crie uma função 
auxiliar para contar as linhas do arquivo) 

 Adicionar um novo contato 

 Remover um contato existente (a partir do nome do 
contato – a função deve retornar o número de contados 
que sobraram no vetor) 

 Permitir salvar a lista de contatos em um arquivo 
informado pelo usuário (um campo de contato por linha 
do arquivo) 

 Reimplemente o vetor de contatos de modo 
estático, com tamanho máximo de 50 contatos. 





Exercício 

 Complemente o exercício feito na Prática 11 de 
modo a criar novas funções para: 

 Carregar a lista de contatos a partir de um arquivo cujo 
nome é fornecido pelo usuário (a função deve retornar o 
número de contatos carregados – dica: crie uma função 
auxiliar para contar as linhas do arquivo) 

 Adicionar um novo contato 

 Remover um contato existente (a partir do nome do 
contato – a função deve retornar o número de contados 
que sobraram no vetor) 

 Permitir salvar a lista de contatos em um arquivo 
informado pelo usuário (um campo de contato por linha 
do arquivo) 

 Reimplemente o vetor de contatos de modo 
estático, com tamanho máximo de 50 contatos. 





•Escreve no arquivo 
•Parâmetros: 

•fp: ponteiro do arquivo 
•Formato (ex. “%s\n”) 
•Outros: variáveis a serem escritas, 
de acordo com o formato dado 
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