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l  Vimos que variáveis em um algoritmo são utilizadas para 
se guardar valores (dados):  
l  Podem ser vistas como gavetas que guardam objetos; 
l  Neste caso, objetos podem manter valores dos tipos de 

dados definidos pela linguagem; 
l  Variáveis guardam seus valores até que nós os modifiquemos 

ou que o programa termine. 

l  Uma variável guarda (ou armazena) 
apenas 1 valor de cada vez. 



Variáveis - Revisão 
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Memória – Conjunto de 
locais para armazenar dados. 
 D a d o s  p o d e m s e r 
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. Deve ser de 
um t ipo especí f ico. Ex. : 
números inteiros,  textos, etc. 



Introdução 
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}  E se quisermos guardar mais de 1 valor de uma vez 
só ? 
}  Por exemplo, armazenar as notas de 50 alunos sem ter que criar 

50 variáveis diferentes; 
}  Exemplo: 
 
int nota1,nota2,nota3, ..., nota50; 

 

}  O que podemos fazer ? 



Introdução 
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}  Para resolver o problema de guardar mais de um valor 
associado à mesma variável, introduzimos outro tipo de 
estruturas: 

Estruturas de dados homogêneas 
 

}  São homogêneas porque armazenam apenas 1 tipo de 
valor por variável; 

}  Nesta aula, iremos ver a estrutura de dados 
denominada de Vetor. 



Vetores (Arrays) 
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}  Em C# os vetores são chamados de arrays 
}  A utilização dos vetores é feita em dois passos 

1.  Declaração do vetor: 

 
2.  Inicialização do vetor: 

<tipo>[] <identificador>; 

Onde: 
	  	  	  	  <(po>	  -‐	  Qualquer	  (po	  de	  dados	  suportado	  pela	  linguagem 
	  	  	  	  <iden(ficador>	  -‐	  Nome	  da	  variável	  vetor	  

<identificador> = new <tipo>[<tamanho_vetor>]; 

Onde: 
<iden(ficador>	  -‐	  Nome	  da	  variável	  vetor	  
<(po>	  -‐	  Qualquer	  (po	  de	  dados	  suportado	  pela	  linguagem 
<tamanho_vetor>	  -‐	  Quan(dade	  de	  elementos	  do	  vetor.	  



Exemplos 
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}  float[] notas; 
  notas = new float[50];  
}  bool[] resultados = new bool[8];  
}  int[] val = new int[2]; 



Operações com Vetores 
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}  Os vetores são operados de maneira semelhantes às 
variáveis 

}  A sintaxe de acesso para valores do vetor é: 

}  Alguns exemplos: 

<identificador>[<indice>] 

Onde: 
<iden(ficador>	  -‐	  Nome	  da	  variável	  vetor	  
<indice>	  -‐	  A	  posição	  do	  valor	  dentro	  do	  vetor.	  O	  intervalo	  possível	  é	  	  
0	  	  ≤	  <indice>	  ≤	  <tamanho>-‐1	  

int[] V = new int[2]; 
V[0] = 2+5; 
V[1] = V[0] + 5; 

0 0 

7 13 

V	  



Operação com Vetores 
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}  Não é possível operar diretamente com um vetor da 
mesma forma que com variáveis simples.  
}  Por exemplo:  

 int[] pares = new int[20]; //vetor para 
guardar números pares 

 pares = 10; //(ERRADO!)   

}  As operações devem ser feitas com cada elemento do 
vetor respeitando os limites do vetor:  
}  Exemplo: 

 pares[0] = 2; //(CERTO!) 
 pares[20] = 2; //(ERRADO!) 
 pares[-1] = 2; //(ERRADO!) 



Outros exemplos de acesso a elementos de 
vetores 
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 OBS. - 1: Qualquer expressão inteira positiva pode ser 
   utilizada como índice. 

}  a[0]  
}  representa o acesso ao 1º elemento do vetor a 

}  x[2 * 1 + 3 * j – 4 * k]  
}  A avaliação da expressão, que deverá resultar em um inteiro 

positivo, fornecerá a posição do elemento a ser acessado no 
vetor x. 



Atribuição de Valores num Vetor 
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}  Quando se declara um novo vetor, os seus elementos são 
indeterminados ou vazios: 
}   Deve-se inicializar cada elemento do vetor antes que se possa 

usá-lo (atribuição ou leitura). 
}  Os vetores com tipo de dados da categoria de valor serão 

inicializados. 

}  Na atribuição, como vimos anteriormente, não podemos 
utilizar o nome do vetor diretamente: 
}  Devemos fazer referência a cada posição do vetor que 

queremos inicializar por meio do seu índice. 



Exemplos de Atribuição 
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}  Utilizando um valor simples 
}  x[0] = 0; 

}  Utilizando o resultado de uma expressão 
}  num[3] = 3 * num[0] + 5 * num[1]; 

}  Utilizando um laço de repetição para inicializar todos os 
elementos de um vetor 

int[] V = new int[500]; 
for (int i = 0; i < V.Length; i++) { 
  V[i] = 32456+i; 
} 



Leitura 
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}  A leitura dos elementos de um vetor deve ser feita elemento 
por elemento: 
}  Normalmente utilizando-se uma estrutura de repetição (for, while ou 

do).  
}  Normalmente utiliza-se a estrutura “for” 

}  Exemplo: 
 
int[] V = new int[3]; 
int inUsr = 0; 
for (int i = 0; i < V.Length; i++) { 
  inUsr = int.Parse(Console.ReadLine()); 
  V[i] = inUsr; 
} 



Exemplo de Algoritmo Utilizando Vetor 

15 

double[] notas = new double[] {2.45,3.45,8}; 
double media = 0; 
for (int i = 0; i < notas.Length; i++) { 
  media += notas[i]; 
} 
Console.WriteLine("A média da turma é {0:f1}”, 
media/notas.Length); 
Console.ReadLine(); 



Exercício 
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}  Faça um algoritmo que receba 6 números inteiros e 
depois escreva na saída. Este algoritmo também deve 
contar quantos números pares existem no vetor. 


