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Estruturas Condicionais em C



if

if (<teste lógico>)

<comando>

if (<teste lógico>) {

<comando1>

<comando2>

…

}



if

if (<teste lógico>)

<comando>

Condição a ser satisfeita

Booleano: true ou false

if (<teste lógico>) {

<comando1>

<comando2>

…

}



if



if-else

if (<teste lógico>)

<comando1>

else 

<comando2><comando2>



if-else

if (<teste lógico>)

<comando1>

else 

<comando2>

Caso

contrário

<comando2>



if-else

if (<teste lógico>) {

<comando1>

<comando2>

……

} else { 

<comandoA>

<comandoB>

…

}



if-else



switch
switch(<variável ou constante>)

{

case <valor1>:

<comando1a>

<comando1b>

…

break;

case <valor2>:

<comando2a><comando2a>

<comando2b>

…

break;

case <valor3>:

<comando3a>

<comando3b>

…

break;

default:

<comando4a>

<comando4b>

…

}



switch
switch(<variável ou constante>)

{

case <valor1>:

<comando1a>

<comando1b>

…

break;

case <valor2>:

<comando2a>

char vem entre aspas

“:” após valor

Valor deve ser literal

“break” ao final caso

int ou char

<comando2a>

<comando2b>

…

break;

case <valor3>:

<comando3a>

<comando3b>

…

break;

default:

<comando4a>

<comando4b>

…

}

“break” ao final caso

não queira continuar

testando o valor

Caso nenhum dos casos

seja válido, execute o(s) 

comando(s) que

segue(m)



switch



Exercício

� Escreva um programa que entre com o 
tipo do veículo ( ‘c’ para carro, ‘o’ para 
ônibus e ‘t’ para caminhão) e o numero de 
horas que o veiculo esteve estacionado, e 
informa o valor a ser pago de acordo com informa o valor a ser pago de acordo com 
a tabela:
� carro R$ 2,00 a hora

� ônibus R$3,00 a hora

� caminhão R$4,00 a hora





Exercício

� Escreva um programa que receba o valor de três 
lados de um triângulo e verifique se os lados 
formam um triângulo equilátero, escaleno, 
isósceles ou não formam um triângulo

� Dicas� Dicas
� O comprimento de cada lado de um triângulo deve ser 
menor do que a soma dos comprimentos dos outros dois 
lados

� Chama-se triângulo eqüilátero ao triângulo que tem os 
comprimentos dos três lados iguais

� Chama-se triângulo isósceles ao triângulo que tem os 
comprimentos de dois lados iguais

� Chama-se triângulo escaleno ao triângulo que tem os 
comprimentos de seus três lados diferentes





Exercício

� Escreva um programa que permite ao 
usuário converter entre escalas de 
temperatura (Celsius, Kelvin e 
Fahrenheit). O usuário deverá informar 
um valor de 1 a 6 correspondente a uma um valor de 1 a 6 correspondente a uma 
opção de conversão.






