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Estruturas de Decisão

 Normalmente, os comandos em um 

programa são executados um depois do 

outro, na seqüência em que estão escritos. 

Isto é chamado de execução seqüencial. 

 Nas linguagens de programação existem 

vários comandos que permite ao 

programador especificar que o próximo 

comando a ser executado pode ser outro 

que não é o próximo da seqüência.



Operadores Relacionais

 Ao usar uma instrução de tomada de decisão, 

é necessário definir para ela uma condição, 

que é o estabelecimento de uma relação 

lógica entre dois elementos, podendo ser: 

variável X variável ou variável X constante.

 Para que uma relação lógica seja definida, 

passa a ser necessário usar de um dos 

operadores relacionais existentes, os quais se 

encontram definidos na tabela apresentada 

no próximo slide.



Operadores Relacionais

 Em C# temos os seguintes operadores 

relacionais:



Estruturas de Decisão

O C# oferece três tipos de estruturas de decisão:

A estrutura de decisão if executa uma 

condição para true (verdadeira) ou pula a 

ação se a condição for false (falsa). 

A estrutura de decisão if/else executa uma 

ação se uma condição for true e executa 

uma ação diferente se a condição for false. 

A estrutura de decisão switch executa uma de 

muitas ações diferentes, dependendo do valor 

de uma expressão inteira.



Desvios Condicionais 

Simples

 Uma estrutura de seleção é usada para se 

escolher cursos de ação alternativos. Por 

exemplo, a nota para ser aprovado no IFBA tem 

que ser maior ou igual a 6. O comando em 

pseudocódigo ficaria assim:

Se a nota do aluno é maior ou igual a 6

Exibir “Aprovado”



Desvios Condicionais 

Simples

 Veja agora como ficaria a condição acima em 

C#:

if (notaAvaliacao >= 6)

{

Console.WriteLine("Aprovado");

}



Desvios Condicionais 

Compostos

 A estrutura de seleção if executa uma ação 

indicada só quando a condição for verdadeira; 

caso contrário, a ação é saltada. 

 A estrutura de seleção if/else permite ao 

programador especificar que uma ação deve 

ser executada quando a condição é 

verdadeira e uma ação diferente quando a 

condição for falsa. 

 Veja no próximo slide um exemplo para a 

estrutura if ... else



Desvios Condicionais 

Compostos

 Exemplo em pseudocódigo:

Se a nota do aluno é maior ou igual a 6

Exibir “Aprovado”

Senão

Exibir “Reprovado”

 Veja no próximo slide como ficaria a 

condição acima em C#:



Desvios Condicionais 

Compostos

Veja agora como ficaria a condição acima 

em C#:

if (notaAvaliacao >= 6)

{

Console.WriteLine("Aprovado");

}

else

{

Console.WriteLine("Reprovado");

}



Desvios Condicionais 

Aninhados

 Podemos ainda ter estruturas if/else aninhadas 

que testam múltiplos casos colocando 

estruturas de seleção if/else dentro de outras 

estruturas de seleção if/else. 

 Por exemplo, o seguinte comando em 

pseudocódigo abaixo imprimirá o conceito A

para notas maiores ou iguais a 9, B para notas 

no intervalo de 8 a 8.9, C para notas no 

intervalo de 7 a 7.9, D para notas no intervalo 

de 6 a 6.9, e R para as demais notas:



Desvios Condicionais 

Aninhados
Veja o exemplo abaixo em: 

Se nota do aluno for maior ou igual a 9

Exibir “A”

Senão

Se nota do aluno for maior ou igual a 8

Exibir “B”

Senão

Se nota do aluno for maior ou igual a 7

Exibir “C”

Senão

Se nota do aluno for maior ou igual a 6

Exibir “D”

Senão

Exibir “R”



Desvios Condicionais 

Aninhados
 Veja agora como ficaria a condição acima em C#:

if (notaAvaliacao >= 9)

{

Console.WriteLine("A");

}

else if (notaAvaliacao >= 8)

{

Console.WriteLine("B");

}

else if (notaAvaliacao >= 7)

{

Console.WriteLine("C");

}

.....



Desvios Condicionais 

Aninhados

 A sintaxe da condição if/else segue a 

indicação abaixo:



A estrutura Switch

 Até o momento discutimos a estrutura de 

decisão if de decisão única e a estrutura if / 

else de decisão dupla. Um algoritmo pode 

conter uma série de decisões em que uma 

variável ou expressão será separadamente 

testada para cada um dos valores que ela 

pode assumir e ações diferentes serão 

executadas. 

 A estrutura switch consiste em uma série de 

rótulos case e um caso default opcional. 



A estrutura Switch

 Veja abaixo a sintaxe do comando Switch e no 

próximo slide um exemplo utilizando o switch. No 

exemplo, o switch testará o valor do conceito de 

um aluno, a partir do conceito o programa 

exibirá a faixa de valor da nota tirada pelo aluno.



A estrutura Switch

 Exemplo utilizando a estrutura Switch:

switch (conceito)

{

case "A":

Console.WriteLine("Nota entre 9 e 10");

break;

case "B":

Console.WriteLine("Nota entre 8 e 9");

break;

case "C":

Console.WriteLine("Nota entre 7 e 8");

break;

case "D":

Console.WriteLine("Nota entre 6 e 7");

break;

default:

Console.WriteLine("Nota inferior a 6");

break;

}



Operadores Lógicos

 Em algum momento pode haver a 
necessidade de trabalhar com mais de uma 
condição dentro de uma única decisão, e 
fazer alguns testes lógicos múltiplos. Quando 
houver a necessidade de utilizar mais de uma 
condição para uma mesma tomada de 
decisão deve ser utilizado um recursos 
denominado operador lógico.

Os operadores lógicos mais comuns são: e
(&&), ou (||) e o não (!) 



Operadores Lógicos

 Veja na tabela abaixo a relação com os 

operadores lógicos em C#:



Operadores Lógicos

 Exemplos:

if (veiculo == "Focus" || veiculo == "Fusion")

{

Console.WriteLine("Itens de serie: ArCondicionado, Direção 

Hidraulica, Vidros e Travas eletricias");

}

if (sexo!= “Feminino” && idade >= 18)

{

Console.WriteLine(“Você deverá realizar o alistamento militar”)

}



Exercícios Sala de Aula

 Desenvolva um programa que recebe do usuário o 

placar de um jogo de futebol (os gols de cada time) e 

informa se o resultado foi um empate, a vitória do 

primeiro time ou do segundo time.

 O governo da Bahia abriu uma linha de crédito para 

seus servidores. O valor máximo da prestação não 

poderá ultrapassar 30% do salário bruto. Através do 

salário bruto e do valor da prestação, informar se o 

empréstimo pode ou não ser concedido.

 Faça um programa que requisita do usuário 6 (três) 

números inteiros para apostar na megasena.O

programa também deverá receber os seis números 

sorteados. O programa deve informar quantos pontos o 

usuário acertou.



Exercícios Práticos

 Uma revendedora de carros usados paga a seus funcionários 

vendedores, um salário fixo por mês, mais uma comissão de 

10 % do valor do carro para cada veículo vendido,  mais 5% 

do valor das vendas por ele efetuadas. Escrever um algoritmo 

que leia o número de carros por ele vendidos, o valor total de 
suas vendas, o salário fixo e o valor que recebe por carro 

vendido. Calcule e escreva o salário mensal do vendedor.

 A seguir o programa em C# deverá exibir na tela o perfil do 

vendedor segundo a categoria abaixo:

 Até 5 carros: Vendedor Junior

 De 6 a 15 carros: Vendedor Intermediário

 De 16 a 20 carros: Vendedor Sênior

 Acima de 20 carros: Vendedor Master



Na próxima aula ...

 Lista de Exercícios de Visual C#


