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Roteiro da aula

 Estruturas de Repetição: 

while

do... while

for

foreach

 Exercícios em Sala de Aula



Laços ou malhas de 

repetição

 Existem ocasiões em que é necessário 

repetir um trecho do programa um 

determinado número de vezes. Neste 

caso, pode ser criado um laço que faça 

o processamento de um determinado 

trecho tantas vezes quantas forem 

necessárias.

 Os laços também são chamados 

loopings ou malhas de repetição.



Laços ou malhas de 

repetição

 Imagine um programa que executa um 

determinado trecho de instruções por cinco vezes. 

Com o conhecimento adquirido até o momento, 

repetiríamos o trecho o número de vezes 

necessários.

 Exemplo

x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

resultado = x * 3;

Console.WriteLine(resultado);

x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

resultado = x * 3;

Console.WriteLine(resultado);

x = Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); 

resultado = x * 3;

Console.WriteLine(resultado);

...



Laços ou malhas de 

repetição

 Para estes casos existem comandos 

apropriados para repetir determinados 

trechos de programas o número de 

vezes que for necessário. 

 Dessa forma é possível determinar 

repetições com número variados de 

vezes, dependendo da forma de laço a 

ser utilizada.



Estruturas de Repetição

 As estruturas de repetição permitem que você 
execute uma linha ou bloco de código 
repetidamente até que uma condição seja 
verdadeira. 

 O uso de laços na programação é uma prática 
comum, pois em muitos casos é preciso 
percorrer uma determinada coleção de 
dados, um conjunto de registros, valores de 
vetores e matrizes, etc.

 Existem 4 estruturas de repetição no C#, são 
elas:
◦ while
◦ do... while
◦ for
◦ foreach



While

Nessa estrutura é feito um teste lógico no início 
de um laço, verificando se é permitido 
executar o trecho de instruções subordinado a 
esse laço.

A estrutura while é executado sempre 
associado a uma condição, ou seja, a cada 
passagem pelo looping a condição é 
avaliada. A estrutura repete uma seqüência de 
comandos enquanto uma determinada 
condição (especificada através de uma 
expressão lógica) for satisfeita

O While possui funcionamento semelhante a 
estrutura enquanto...faça do português 
estruturado:



While

 A estrutura while tem o seu 
funcionamento controlado por decisão. 
Sendo assim, pode executar um 
determinado conjunto de instruções 
enquanto a condição for verdadeira.

 No momento em que a condição for 
falsa, o processamento da rotina é 
desviado para fora do laço. Se a 
condição for falsa logo de início, as 
instruções contidas no laço são 
ignoradas.



While

 Em C# a sintaxe do comando While

possui a seguinte estrutura:

while (CONDIÇÃO)

{

//Código

}



While

A condição expressa na estrutura While é uma 
expressão booleana, ou seja, sempre retorna 
falso ou verdadeiro e a instruções dentro do 
bloco de código só será executada enquanto 
essa expressão retornar verdadeiro.

Veja um exemplo abaixo:

int contador = 0;

while (contador < 5)

{

Console.WriteLine("Regilan Meira Silva");

contador++;

}

A estrutura While repetirá o código
abaixo enquanto a variável contador
possui valor menor que 5. Para isso contador 
é inicializado com 0 e a cada passagem (loop) 
o seu valor é incrementado em 1. 



Exemplo 01 - While

 Escreva um programa que imprima os números 
impares de um intervalo informado pelo usuário.

 No português estruturado temos o seguinte 
código:

i <- valorinicial

enquanto (i <= valorfinal) faca
se ((i mod 2) <> 0) entao

escreval(i)

fimse

i <- i + 1

fimenquanto



Do...While

A estrutura do … while é bastante 

semelhante à estrutura while, tendo 

como principal diferença que a 

condição da estrutura é testada no 

final e não no inicio como acontece 

no while.

No while existe a possibilidade do 

código não ser executado nenhuma 

vez, pois está vinculado ao resultado 

da condição que é testada no início 

do bloco. 



Do ... While

 A estrutura Do ... While no C# é semelhante a 

estrutura repita ... ate presente no português 

estruturado.

Em Português Estruturado:

repita

<seqüência-de-comandos>

ate <expressão-lógica>

Em C#

do

{

// seqüência-de-comandos

}

while (expressão-lógica)



Do ... While

 No primeiro exemplo tínhamos um código que 
imprime na tela o nome “Regilan Meira Silva” 
cinco vezes utilizando o While. No exemplo 
abaixo, estamos escrevemos o mesmo código 
com a diferença que o teste é feito no final ao 
invés de realizar o teste no inicio:

do

{

Console.WriteLine("Regilan Meira Silva");

contador++;

} while (contador < 5);



Exemplo 02 – Do ... While

 Uma aplicação interessante de computadores 

é desenhar gráficos e gráfico de barras que 

são também conhecidos como histogramas. 

Escreva um programa que lê cinco números e 

para cada número lido, seu programa deve 

imprimir uma linha contendo aquela 

quantidade de asteriscos adjacentes, ou seja, 

se o programa ler 7, deverá ser impresso: 

*******



For

 Esta estrutura repete uma seqüência de 
comandos um determinado número de vezes. 
Toda estrutura for é constituída de uma variável 
de inicialização, uma condição e o incremento. 

 O laço for trabalha checando uma condição 
para executar um bloco de código até que essa 
condição seja verdadeira.

 No português estruturado a estrutura for é 
representada pelo comando PARA...FACA 
conforme abaixo:

para <variável> de <valor-inicial> ate <valor-limite> faca
<seqüência-de-comandos>

fimpara



For

 Em C# a estrutura for é representada conforme código abaixo:

for (valor inicial; valor final; incremento).

{

//Código

}

 Exemplo:

for (int i =0; i <= 5; i++)

{

//Código

}



For

 No exemplo do slide anterior, na primeira parte do 
código declaramos uma variável do tipo inteiro (int) 
e a inicializamos com o valor 0 (zero), na segunda 
parte temos a condição nesse caso verifica se a 
nossa variável recém criada é menor ou igual a 5 e 
a terceira e ultima parte é o incremento desta 
variável, sendo essas três partes separadas por ';' 
(ponto e virgula). 

 Um incremento nada mais é do que adicionar 1 a 
uma variável, ou seja, se uma variável vale 0 (zero) 
e passa por um incremento logo essa variável vale 1 
e se passa mais uma vez vale 2 e assim por diante.



Exemplo 03 - For

 Escreva um algoritmo que lê um valor n inteiro 

e positivo e que calcula a seguinte soma: S := 1 

+ 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/n



Foreach

 A estrutura foreach é utilizada para percorrer coleções 

ou arrays. Sua estrutura é formada pelo tipo de dado, o 

nome da variável e a lista a ser percorrida. 

 Na próxima aula iremos aprender sobre arrays e 

veremos exemplos práticos usando essa estrutura.



Exemplo 01 – Sala de Aula

 Escrever um programa que apresente o total da soma 

dos cem primeiros números inteiros (1+2+3+4+5...+100)



Exemplo 02 – Sala de Aula

 Elaborar um programa que leia 15 

valores numéricos e apresente no final o 

somatório e a média dos valores lidos.



Exemplo 03 – Sala de Aula

 Elaborar um programa que exiba todos 

os valores numéricos ímpares situados 

na faixa de 0 a 100. No final o programa 

deverá exibir também o somatório 

destes números.



Exemplo 04 – Sala de Aula

 Elaborar um programa que efetue a 

leitura sucessiva de valores numéricos e 

apresente no final o somatório, a média 

e o total de valores lidos. O programa 

deve fazer as leituras enquanto o 

usuário confirmar que deseja continuar 

inserindo novos valores.



Exercícios 01 – Sala de Aula

 Apresentar a tabuada (multiplicação de 

1 a 9) de um número qualquer 

informado pelo usuário, a qual deve ser 

impressa no seguinte formato:

2 X 1 = 2

2 X 2 = 4

2 X 3 = 6

....



Exercícios 02 – Sala de Aula

 Elaborar um programa que apresente os 

valores de conversão de graus Celsius em 

Fahrenheit,de 10 em 10, iniciando a 

contagem em 10 graus e finalizando em 100 

graus Celsius. O programa deve apresentar os 

valores das duas temperaturas.

 Fórmula de conversão: F ← (9*C + 160) / 5, 



Exercícios 03 – Sala de Aula

 Elaborar um programa que efetue o cálculo 

da fatorial do número 5. Fatorial é o produto 

dos números naturais desde 1 até o inteiro n.



Exercícios 04 – Sala de Aula

 Com base no exemplo anterior, elaborar um 

programa que efetue o cálculo da fatorial de 

um número qualquer  informado pelo usuário.



Exercícios 05 – Sala de Aula

 Elaborar um programa que apresente no final 

o somatório dos valores pares existentes em 

uma faixa de valores informado pelo usuário. 

Exemplo: de 1 até 500



Na próxima aula ...

 Funções


