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Sumário de Aula 
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}  Estruturas de Repetições 
}  while 
}  do 
}  for 



Introdução 
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}  Nesta aula iremos introduzir outra tipo de estrutura 
importante na descrição de um algoritmos, as  
Estruturas de repetição; 

}  Elas permitem  “repetir” certo trecho da execução 
do algoritmo (conjunto de instruções) com base em 
uma condição; 

}  São geralmente utilizadas em partes do código em 
que o comportamento para várias instruções é 
semelhante com apenas algumas variações. 



Exemplo 
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}  Como fazer um algoritmo para realizar multiplicações 
através de operações de soma ? 

}  Para 2 * v: 
}  r <- v + v 

}  Mas como seria no caso de 5 * v ? Ou 10 * v ? 



Estruturas de Repetições 

5 

}  Trecho de um algoritmo é repetido um certo número 
finito de vezes; 

}  Três tipos: 
}  while; 
}  do; 
}  for. 

}   Também conhecidas como “laços de repetição” ou 
apenas “laços”. 



Estrutura de Repetição ENQUANTO 
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} Sintaxe:  
while (<expressão>) { 
  <comandos> 
} 

}  Funcionamento: 
1.  O valor lógico da <expressão> é avaliado; 
2.  Se for true, então o bloco de comandos é executado e o 

teste em 1 é feito novamente; 
3.  Se o teste for false, então o algoritmo prossegue após 

o }. 
}  Resumindo: O bloco de comando é executado 

ENQUANTO a expressão for verdadeira. 



Exemplo 
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int cont = 0; 
int res = 0; 
Console.WriteLine("Entre com o primeiro 
valor:"); 
int op1 = int.Parse(Console.ReadLine()); 
Console.WriteLine("Entre com o segundo valor:"); 
int op2 = int.Parse(Console.ReadLine()); 
 
while (cont < op2) { 
  res += op1; 
  cont++; 
} 
Console.WriteLine("O resultado é {0}", res); 
 



Estrutura de Repetição REPITA 
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}  Sintaxe:      
 do {   
   <comandos>  
  } while (<expressão>); 

}  Funcionamento: 
1.  Os comandos são executados; 
2.  A condição (expressão) ao final do laço é avaliada.  
3.  Se for true, o passo 1 é executado e o teste em 2 é feito 

novamente. Se for false, o algoritmo prossegue após o } 

}  Resumindo: Os comandos são executados, pelo menos uma 
vez, até que a expressão ao final do laço seja avaliada falsa. 



Exemplo 
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int cont = 0; 
double media = 0; 
double notaAluno = 0; 
do { 
  Console.WriteLine("Digite a nota do aluno {0}", cont); 
  notaAluno = double.Parse(Console.ReadLine()); 
  media += notaAluno; 
  cont++; 
} while (cont < 10); 
Console.WriteLine("A média dos alunos é {0}", media/10); 



Estrutura de Repetição PARA 
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}  Repete a execução de um bloco de comandos até um 
certo limite conhecido de vezes; 

}  Geralmente utilizada quando sabe-se o número de 
repetições; 

}  Sintaxe: 
 for (<init>; <expressao_logica>; <inc>) { 
   <comandos> 
 } 

}  Sendo: 
}  <init> é a inicialização de variáveis de controle; 
}  <expressao_logica> é o teste que caso true irá executar os 

<comandos>; 
}  <inc> é o incremento dado as variáveis inicializadas em <init>. 



Funcionamento da Estrutura PARA 
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}  Funcionamento: 
1.  <init> é executado inicialmente; 
2.  A <expressao_logica> é avaliada. Caso true os 

<comandos> são executados. Caso false o fluxo de 
execução é desviado para após o }; 

3.  <inc> é executado e o fluxo volta ao passo 2. 

for (<init>; <expressao_logica>; <inc>) { 
  <comandos> 
} 



Exemplo 
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double media = 0; 
double notaAluno = 0; 
for (int i = 0; i < 10; i++) { 
  Console.WriteLine("Digite a nota do aluno {0}", i); 
  notaAluno = double.Parse(Console.ReadLine()); 
  media += notaAluno; 
} 
Console.WriteLine("A média dos alunos é {0}", media/10); 



Comando break e continue 
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}  Existem comandos que podem ser utilizados para 
controla as repetições em laços 

}  São eles: 
}  break: utilizado para terminar o laço; 
}  continue: utilizado para passar para a próxima iteração do 

laço. 

}  Sintaxe: 
<DeclaracaoLaco> { 
  break ou continue 

} 



Exemplo 
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for (int i=0; i < 200; i++){ 
  if (i % 10 == 0) { 
    Console.WriteLine(“break: “+i); 
    break; 
  } else if (i % 5 == 0) { 
    Console.WriteLine(“Continue: “+i); 
    continue; 
  } 
  Console.WriteLine(“Iteração do laço”); 
} 


