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}  Na resolução de problemas maiores e mais complicados a 
forma atual de criação dos algoritmos não é tão boa: 
}  Aumento da complexidade 
}  Aumento do tamanho 
}  Dificuldade de entendimento 
}  Dificuldade de verificação 

}  Uma saída interessante para estes problemas é a programação 
modular 
}  Consiste de dividir um problema grande e complexo em problemas 

menores e mais simples 
}  Existem duas abordagens para um pensamento modula: 

}  Top-Down (De cima para baixo) 
}  Bottom-Up (De baixo para cima) 



Modularização Top-Down 
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}  Acontece de cima para baixo 
}  O problema alvo deve ser decomposto (quebrado) em 

partes menores e mais simples 
}  Em muitas situações está é uma maneira natural para 

modularizar um algoritmo 
}  Exemplo: SairComUmCarro 
1.  AbrirOCarro 

2.  VerificaçõesSegurança 
3.  LigarOCarro 

4.  MovimentaroCarro 



Vantagens e Desvantagens da 
Modularização 
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}  Vantagens 
}  Facilidade de pensamento 

}  É mais fácil pensar em problemas menores e mais simples 
}  Facilidade de verificação 

}  É mais fácil verificar uma parte menor que foi codificada 
}  Facilidade de aproveitamento 

}  É mais fácil utilizar as partes em outros problemas 

}  Desvantagens 
}  Alguns tipos de problemas não são tão simples de serem 

quebrados 
}  Comunicação entre as partes 
}  Uma parte verificada não quer dizer que o todo também está 

verificado 



Funções ou Módulos 
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}  As funções são módulos que contém algoritmos 
associados que podem ser executados dentro de outro 
algoritmo 

}  Toda função deve ter um nome que será utilizado para 
executar a função posteriormente 

}  Cada função pode ser pensada em dois momentos: 
}  Definição: Momento em que estamos escrevendo a função que 

será utilizada 
}  Aplicação: Momento em que a função definida será executada 



Exemplos de Funções 
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}  No C# existem dois tipos de funções: 
}  Com retorno: Fazem alguma tarefa e retornam valor 
}  Sem retorno: Fazem alguma tarefa e não retornam valor 

}  Vamos começar com um exemplo de função sem retorno: 
static void soma23() { //Definição 
  Console.WriteLine(2+3); 
} 
 
static void Main(string[] args) { 
  soma23();        //Aplicação 
} 



Exemplos de Funções 
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}  Agora veremos um exemplo de função com retorno: 
static int soma23() { //Definição 
  return 2+3; 
} 
 
static void Main(string[] args) { 
  Console.WriteLine(soma23()); //Aplicação 
} 



Passagem de Parâmetros 
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}  Da forma em que vimos os módulos não são flexíveis, isso 
quer dizer eles só funcionam em uma situação 
}  Qual ? 

}  É possível dar mais flexibilidade aos módulos utilizando o 
conceito de parâmetros 

}  Os parâmetros são informações que podem ser passadas 
para dentro dos módulos no momento de uma aplicação 

}  Exemplo: 
static void Main(string[] args) { 
  soma(2,3); 
} 



Passagem de Parâmetros 
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}  Para ser possível o uso dos parâmetros é necessário que a 
quantidade, tipo e nome dos parâmetros sejam declarados no 
momento da definição da função 

}  Sintaxe 
}  static <tipoRetorno> <nome>(<Tipo1> <Par1>, <Tipo2> 

<Par2>, ...) {...} 

}  Exemplo Completo: 
static int soma(int a, int b){ 
  return a+b; 
} 
 
static void Main(string[] args) { 
  Console.WriteLine(soma(2,3)); 
} 

Aplicação:  
Agora a=2 e b=3 

Definição: 
Cada vez que for 
executada a e b 

receberão valores 



Passagem de Parâmetros 
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}  Os parâmetros passados para uma função podem ser 
fornecidos por dois métodos básicos: 

}  A passagem de parâmetros por valor copia os valores 
passados para dentro da função 
}  Alterações nos valores dos parâmetros não serão visualizados 

fora da função 

}  A passagem de parâmetros por referência a referência
(endereço na memória) das variáveis serão passados para 
os parâmetros da função 
}  Alterações nos parâmetros serão visualizados fora da função 



Exemplo dos Tipos de Passagem de 
Parâmetros: Por Valor 
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static void AltX(int x) { 
  x = x+2; 
  Console.WriteLine(“Valor dentro de 
AltX {0}”, x); 
} 
... 
int a = 2; 
AltX(a); 
Console.WriteLine(“Valor após AltX {0}”, 
a); 



Exemplo dos Tipos de Passagem de 
Parâmetros: Por Referência 
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static void AltX(ref int x) { 
  x = x+2; 
  Console.WriteLine(“Valor dentro de 
AltX {0}”, x); 
} 
... 
int a = 2; 
AltX(a); 
Console.WriteLine(“Valor após AltX {0}”, 
a); 



Escopo em Programação 
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}  Escopo é a região do código em que uma declaração é 
válida 

}  Contextos para escopos 
}  Variáveis 
}  Funções 
}  ... 

}  O escopo é dividido basicamente em dois tipos: 
}  Global: Declaração é válida em todo o programa 
}  Local: Declaração é válida apenas na seção do programa que a 

declara e seções subsequentes. 



Escopo em Programação 
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}  A variável media é um exemplo de variável que tem escopo 
global 

}  A variável i é um exemplo de variável que tem escopo local 

double[] notas = new double[] {2.45,3.45,8}; 
double media = 0; 
for (int i = 0; i < notas.Length; i++) { 
  media += notas[i]; 
} 

Neste ponto i está disponível ? 



Escopo em Programação 
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static int soma(int a, int b) {  
  int r = a+b; 
  return a+b; 
} 
 
static void Main(string[] args) { 
  Console.WriteLine(r); 
  int a = soma(2,3); 
  Console.WriteLine(r); 
  int r = 0; 
  Console.WriteLine(r); 
} 

O que acontece com acesso à r ? 



Escopo em Programação 
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static int soma(int a, int b) {  
  int r = a+b+c; 
  return a+b; 
} 
 
static void Main(string[] args) { 
  int c = 23; 
  int r = soma(2,3); 
  Console.WriteLine(r); 
} 

É possível acessar 
c ? 


