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Conceito de Memória 
}  A memória de um computador é o local em que são 

guardadas informações necessárias para execução de 
programas; 

}  Esta memória é volátil, isso é uma vez desligado o 
computador as informações contidas nela são perdidas; 

}  Os algoritmos utilizam esta memória para salvar 
informações durante a sua execução; 

}  Os locais na memória em que os algoritmos salvam suas 
informações são chamadas de variáveis. 
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Variáveis 
}  Variáveis são utilizadas no algoritmo para se armazenar 

algum valor; 
}  Podemos ver uma variável como uma gaveta onde 

guardamos nossas coisas, porém com algumas restrições: 
}  Cada gaveta só pode armazenar um “tipo de coisa”. Ex.: uma 

gaveta de camisas, outra de papéis, etc; 
}  Cada gaveta deve ter um nome que a identifique. 

}  Cada gaveta faz parte de um conjunto de outras gavetas, 
as quais compõem a “memória” 

}  O valor (dado/informação) de  uma variável é armazenada 
na memória 
}  Permanece até que a “execução” do algoritmo termine.  
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Variáveis 
Memória – Conjunto de locais 

para armazenar dados. 
 Dados podem ser armazenados 
na memória, por meio das 
variáveis. 

Variável– Local onde um  dado 
específico é guardado. Esse dado 
pode ser livremente modificado no 
decorrer do algoritmo (daí o nome 
variável). Devemos utilizar o nome 
da variável para acessar seu 
conteúdo e modificá-lo 

Dado – Valor que é armazenado 
em uma variável.  
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Regras para nomes de variáveis 
Obs.: Estas regras são particulares da linguagem C#. 
1)  O primeiro caractere do nome por ser uma letra ou 

sublinhado. Os demais caracteres podem ser letras, 
números, caracteres acentuados, ou sublinhado;  

2)  Não devem conter espaços em branco (ex.: IF RN, não 
é o mesmo que IFRN); 

3)  Nomes diferenciados apenas por maiúsculas e 
minúsculas, não representam a mesma variável (IFrN 
não é o mesmo que IFRN ou iFrN). 

4)  O número máximo de letras contidas no nome de uma 
variável é 511; 
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Regras para nomes de variáveis 
4)  Palavras reservadas não podem ser utilizadas como  

nomes de variáveis. 
}  Palavras reservadas são aquelas que já são utilizadas pela 

linguagem; 
}  Na realidade as palavras reservadas podem ser utilizadas 

apenas quando o símbolo @ as precede; 
}  Exemplo:  

}  class,  
}  if,  
}  as,  
}  base  
}  new,  
}  for, etc.  
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Exercício: Verifique se os nomes das variáveis  
abaixo são válidos ou não  

}  Alpha 
}  x-y 
}  média 
}  FGTS 
}  B52 
}  Rua 
}  PB& 
}  A:b 
}  kl/h 
}  (x) 
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Exercício (resolução): Verifique se os nomes 
das variáveis abaixo são válidos ou não  

}  Alpha  (certo) 
}  x-y   (errado. Caractere “-” utilizado) 
}  média  (certo) 
}  FGTS  (certo) 
}  B52   (certo. Começa com letra, para depois ter 

número) 
}  Rua   (certo) 
}  PB&  (errado. Caractere “&” utilizado) 
}  A:b   (errado. Caractere “:” utilizado) 
}  kl/h   (errado. caractere “/” utilizado) 
}  (x)    (errado. Não começa por letra ou sublinhado) 
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Tipos de Dados 
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}  Um tipo de dados representa um conjunto de objetos 
(valores) que tem em comum o mesmo comportamento 
diante de um conjunto definido de operações; 

}  Os objetos de um tipo de dado mantém um mesmo 
formato na memória do computador; 

}  Os tipos de dados são utilizados através das variáveis: 
}  Na maioria das linguagens uma variável sempre tem um tipo de 

dados associado (Ling. fortemente tipadas); 
}  Os tipos de dados existentes são definidos pela linguagem de 

programação. 



Tipos de dados básicos 
}  int– números inteiros 
}  double – números reais  
}  string – caracteres simples ou compostos 
}  bool – pode assumir o valor verdadeiro ou falso 
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Tipo Inteiro - int 
}  Variáveis inteiras podem assumir valores do tipo inteiro 
}  Exemplos:  

}  -19, 5, 0, 230, -290594, 1 

}  Faixa de valores do tipo inteiro (4 bytes = 32 bits): 
}  -2,147,483,648 to 2,147,483,647 
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Tipo Real - double 
}  São números que possuem a parte fracionária (casas 

decimais) 
}  Exemplos:  

}  1.73, 0.6, 5.0, 340.9, 0.0 

}  Normalmente,  a faixa de valores para números reais é 
bem maior que para os inteiros 
}  Podem ir de ±5.0E-324(5.0 × 10-324) a ±1.7E+308 (1.7 × 10308) 
}  As variáveis do tipo double utilizam 64-bits para 

armazenamento 
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Tipo string (também chamados de cadeia 
de caracteres ou literal) 
}  Formado por caracteres (letras e/ou números) simples ou 

compostos  
}  Simples – 1 caractere 
}  Compostos – mais de 1 caractere 

}  São representados entre aspas “ ” 
}  Comprimento da cadeia é igual ao número de 

caracteres que ela possui 
}  Exemplos: 

}  “a”, “IFRN”, “João”, “IFRN – Campus Currais Novos”,  
}  “(84)2223-1111” 
}  “0” 
}  “” (vazio) 
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Tipo string (cont.) 
}  O computador só entende “números” 

}  Cada número do tamanho de 1 Byte 

}  Cada caractere é representado no computador como um 
inteiro (p.ex. tabela ASCII) 
}  Cada caractere possui um número que o identifique 
}  A tabela possui 256 números, de 0 a 255 
}  Ex.: a = 97, b = 98, .., s = 115 

}  Assim, é possível fazer comparações entre duas cadeias 
de caracteres (diferença, maior, menor) 
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Tipo bool 
}  Base teórica na lógica matemática 
}  Utilizado, geralmente, para se fazer testes 
}  De acordo com o resultado do teste, ou algoritmo pode 

seguir um fluxo ou outro 
}  Apenas dois valores possíveis: 

}  Verdadeiro : true 
}  Falso : false 

}  Exemplos  
}  true (constante do tipo verdadeiro) 
}  false (constante do tipo falso) 
}  1 > 0 (Verdadeiro) 
}  “a” == “b” (Falso) 
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Declaração de variáveis 
}  Para que o computador possa utilizar as variáveis de 

maneira correta, ele deve conhecer alguns detalhes das 
variáveis 
}  Tipo da variável  

}  Qual o tipo de dados que ela pode armazenar??? 

}  Nome da variável 
}  Só é possível usar a minha variável no algoritmo se for dado um nome 

a ela. Do contrário, como eu encontraria essa variável??? 

}  Essas informações são fornecidas na “declaração das 
variáveis” do algoritmo 
}  Um algoritmo, pode ter nenhuma (pouco comum), uma ou 

várias variáveis 
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Declaração de variáveis 
}  Forma geral: 

}  <identificador i> - nome atribuído à variável. Os nomes 
devem seguir as regras definidas anteriormente; 

}  <tipo> - Tipo de valores que a variável pode armazenar. 
}  Pode ser: int, double, string e bool. 

<tipo> <identificador 1>, <identificador2>, ..., 
<identificador n>; 
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Declaração de variáveis - Observações  
}  A declaração, como vista aqui, apenas reserva um espaço para 

guardar valores do tipo da variável: 
}  Na declaração o valor da variável é indefinido (não possui valor 

qualquer), a não ser que se inicialize a variável (veremos adiante). 

}  O nome da variável é utilizado para: 
}  Colocar um valor (dado/informação) nela; 
}  Acessar o valor que está armazenado na variável. 

}  Procurem fornecer nomes que se relacionem ao propósito da 
variável:  
}  Ex.: Se você quer uma variável para guardar uma soma, é melhor 

nomeá-la de “soma” do que de “x”. 
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Declaração de variáveis - Observações  
}  Mais de uma variável do mesmo tipo pode ser declarada 

na mesma linha (basta separá-las por vírgula); 
}  Variáveis de tipos diferentes devem ser declaradas em 

linhas diferentes; 
}  Exemplos: 
 int ano, mes, idade; 
 double salario, troco; 
 bool opção; 
 string nome, profissao; 
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Sistema de Tipos em C# 
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}  No C# os tipos de dados são divididos em duas 
categorias: 
}  Tipos de Valor 
}  Tipos de Referência 

}  Pertencem à categoria de tipos de valor os tipos em 
que suas variáveis contém dados diretamente no local 
apontado na memória 

}  Já os tipos de referência suas variáveis mantém 
endereços para locais na memória e nesses locais que os 
dados são armazenados. 



Tipos de Valor 
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}  As variáveis da categoria de tipos de valor são 
inicializadas por padrão com valor 0 

}  Alguns exemplos de tipos de valor: 

sbyte (8bits signed) -128 a 
127  
byte 0 a 255  

char (16-bits) 0 a 
65535 

short (16-bits 
signed) -32768 a 
32767 
ushort  0 a 65535 

int (32-bits signed) 
uint 0 a 4294967295 

long (64-bits 
signed) 922 x 1016 
ulong 1844 x 1016 

decimal (128-bits) 

float (32-bits signed) double (64-bits 
signed) 

bool (8-bits) 



Estrutura Básica de um Programa C# 

23 

}  Uso de módulos 

}  Definição de um módulo 

}  Função principal 

}  Toda instrução deve ser 
encerrada com “;” 

Nome do 
Programa 



Exemplos 

static void Main(string[] args) { 
 
  double nota1, nota2, nota3;  /* três variáveis representando 
notas, cada uma pode armazenar valores reais */ 
 
  int contador;  /* uma variável que pode armazenar valores do 
tipo inteiro */ 
 
  string nome;  /* a variável nome pode armazenar caracteres que 
representam o nome de uma pessoa */ 
 
  bool  devedor; /* armazena valores do tipo lógico – verdadeiro 
ou falso */ 
} 
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Exercício 
}  Encontre os erros da seguinte declaração de variáveis: 
 int numFilhos; 
 string Idade, sexo$, Endereço;  
 double peso, altura; 
 bool Altura; 
 int mês; 

25 



Constantes 
}  Ao contrário das variáveis, uma constante representa um 

valor imutável no decorrer do algoritmo 
}  Uma constante por ser simplesmente um valor  de um 

tipo de dado básico, que pode aparecer no decorrer do 
algoritmo 
}  5, “aprovado”, true, etc.  

}  Na maioria das linguagens podemos declarar constantes 
nomeadas no algoritmo 
}  Pode tornar o algoritmo mais legível; 
}  Ajuda a economizar espaço de memória (em comparação a se 

utilizar uma variável para o mesmo fim). 



Exemplo 
const double PI = 3.14;   /* o nome PI 
representa um valor constante (3.14) */ 



Exercícios 
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}  Utilizando a linguagem apresentada na aula identifique e 
faça a declaração das variáveis necessárias para um 
algoritmo de calculo de média aritmética de três valores. 

}  Durante a construção de uma algoritmo você teve  a 
necessidade de armazenar algumas informações. 
Determine o tipo de dados mais adequado para cada uma 
delas: 
}  Idade de uma pessoa; 
}  Sobrenome de uma pessoa; 
}  Valor de um produto; 
}  Sexo de uma pessoa; 
}  Situação de um pedido de compra na Internet. 

}  Exemplos: Pendente, Enviando e Enviado. 


