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Funções 

 Funções são blocos de código que podem 
ser nomeados e chamados de dentro de 
um programa 

 Ex.: printf(), scanf(), strcpy(), pow(), 
system(), main() 

 Funções permitem 

 Estruturação 

 Reuso 



Funções 

 Declaração 

 

 

 

 

 Parâmetros: lista de variáveis + tipos 

 Corpo da função: declarações + comandos 

 Valor de retorno: tipo pré-definido ou estrutura 

 



Exemplo de função 

 



Declaração de funções 

 Funções devem ser definidas ou 
declaradas antes de serem utilizadas, ou 
seja, antes da cláusula main 

 A definição (protótipo) apenas indica a 
existência da função: 

 
tipo_retornado nome_função(parâmetros); 

 

 Desse modo ela pode ser declarada após a 
cláusula main() 
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Escopo de variáveis 

 Local 

 Validade dentro do bloco no qual são 
declaradas 

 Global 

Declaradas fora de todas as funções do 
programa 

 São conhecidas e podem ser alteradas por 
todas as funções do programa 
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Passagem de parâmetros 

 Por valor 

 Uma cópia do valor do parâmetro é feita e 
passada para a função 

Mesmo que esse valor mude dentro da função, 
nada acontece com o valor de fora da função 

 Padrão da Linguagem C 

 Por referência 

 A referência (seu endereço na memória) da 
variável é passada à função 

Qualquer alteração que a variável sofra dentro 
da função será refletida fora da função 

 Arrays são sempre passados por referência 



Passagem por valor 

 



Passagem por referência 

 



Recursividade 

 O termo é vastamente aplicado em 
Computação 

 Ex.: GNU/Linux 

GNU is Not Unix 

Acrônimo recursivo 



Recursão em Linguagens de 

Programação 

 Uma função recursiva é uma função que 
chama a si mesma 



Recursão em Linguagens de 

Programação 

 Uma função recursiva é uma função que 
chama a si mesma 

Chamada recursiva 



Recursão em Linguagens de 

Programação 

 Uma função recursiva é uma função que 
chama a si mesma 

Critério de parada: 
Determina quando a 

função deverá parar de 
chamar a si mesma 









Versão iterativa 

 Dada uma função recursiva, sempre é 
possível escrever uma função equivalente, 
sem recursão (função iterativa) 



Exercício sobre recursão 

 Escreva uma função recursiva eficiente 
que receba dois inteiros positivos k e n e 
calcule kn 




