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Introdução

● Toda linguagem de programação contém um 
conjunto de tipos de dados pré-definido 
chamados de implícitos, primitivos ou básicos

● Esses “Tipos de dados” servem para classificar 
os atributos das variáveis e as operações que 
podem ser feitas com as mesmas

● Em C esses tipos são int,float,double e char



Int

● O tipo int é usado para números inteiros 
positivos e negativos

● É possível realizar soma, subtração, 
multiplicação, divisão e módulo

● A operação módulo serve para se obter o 
resto da divisão, uma vez que números 
inteiros não possuem casas decimais

● Código de formatação de int é o %d



Float e Double

● Ambos os tipos são usados para números reais 
(ponto flutuante)

● Usamos o tipo float para números de até 6 
casas de precisão e double para até 12

● É possível realizar soma, subtração, 
multiplicação e divisão

● Note que, como se trata de números reais, não 
há necessidade da operação % para esse tipo

● Os códigos de formatação são %f para o float e 
%lf para o double



Char

● Usado para representar um único caractere, 
podem ser letras, números e símbolos 

● É possível realizar operações entre char 
graças a tabela ASCII

● O resultado das operações são os caracteres 
que representam o valor resultante das 
operações na tabela ASCII

● É necessário o uso de aspas simples para 
declarar o valor de uma variável char

● O código de formatação de char é %c



Operações com a tabela ASCII

● Para transformar um número char em um 
número int:
○ int x; char a = ‘9’;
○ x = a - ‘0’;

● Isso acontece pois na tabela ASCII os códigos 
dos números vêm em sequência após o 
código do número 0, fazendo com que o 
resultado da operação seja o próprio número 
em inteiro.
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