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Exercício 

 Crie um programa para armazenar uma agenda 
de contatos pessoais usando estrutura. 

 Faça funções para 

1. listar contatos, 

2. pesquisar por nome, 

3. pesquisar por telefone. 

 Um contato deve ser composto por nome, 
endereço, telefone e e-mail. Use alocação 
dinâmica para o armazenamento do nome do 
contato. Para definir e armazenar a lista de 
contatos, use um vetor de estrutura, também 
alocado dinamicamente. 



Estruturas 

 Como visto na prática 8, uma estrutura é 
uma estrutura de dados criada a partir de 
tipos básicos 

 Na prática, funciona como uma coleção de 
variáveis, possivelmente de tipos 
diferentes 
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Alocação de memória 

 Estática (antes da execução do programa) 

 

 

 

 Dinâmica (durante a execução do 
programa) 



Alocação de memória 

 Estática (antes da execução do programa) 

 

 

 

 Dinâmica (durante a execução do 
programa) 

Função malloc(): 
•abreviatura de memory allocation 
•aloca um bloco de bytes consecutivos na memória do 
computador e devolve o endereço desse bloco 
•o número de bytes é especificado no argumento da função 
•o endereço devolvido por malloc é do tipo "genérico" (void *) 
•neste exemplo, malloc aloca 1 byte, espaço suficiente para 
armazenar 1 caractere 



Alocação de memória 

 Estática (antes da execução do programa) 

 

 

 

 Dinâmica (durante a execução do 
programa) 

•é possível recorrer ao 
operador sizeof, que informa 
quantos bytes um tipo de dado 
especifico tem 
•no exemplo, malloc aloca uma 
string de 50 caracteres 





Alocação 
dinâmica do 
vetor de contatos 

Alocação 
dinâmica do 
nome do contato 



•o espaço inicial (' ') consome qualquer \n que já 
esteja na stream stdin 
•50 é o limite para o número de caracteres lido 
•[^\n] aceita qualquer caracter até a entrada de 
um \n 
•finalmente, %*c consome qualquer \n pressionado 
após a entrada da string 
 



Exercício 

 Crie um programa para armazenar uma agenda 
de contatos pessoais usando estrutura. 

 Faça funções para 

1. listar contatos, 

2. pesquisar por nome, 

3. pesquisar por telefone. 

 Um contato deve ser composto por nome, 
endereço, telefone e e-mail. Use alocação 
dinâmica para o armazenamento do nome do 
contato. Para definir e armazenar a lista de 
contatos, use um vetor de estrutura, também 
alocado dinamicamente. 





Exercício 

 Crie um programa para armazenar uma agenda 
de contatos pessoais usando estrutura. 

 Faça funções para 

1. listar contatos, 

2. pesquisar por nome, 

3. pesquisar por telefone. 

 Um contato deve ser composto por nome, 
endereço, telefone e e-mail. Use alocação 
dinâmica para o armazenamento do nome do 
contato. Para definir e armazenar a lista de 
contatos, use um vetor de estrutura, também 
alocado dinamicamente. 





Exercício 

 Crie um programa para armazenar uma agenda 
de contatos pessoais usando estrutura. 

 Faça funções para 

1. listar contatos, 

2. pesquisar por nome, 

3. pesquisar por telefone. 

 Um contato deve ser composto por nome, 
endereço, telefone e e-mail. Use alocação 
dinâmica para o armazenamento do nome do 
contato. Para definir e armazenar a lista de 
contatos, use um vetor de estrutura, também 
alocado dinamicamente. 






