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REGISTROS 
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Registros 

Em resumo: o que é uma STRUCT? 
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Registros 

Como criar uma STRUCT na Linguagem C? 

 

Para criar uma estrutura de dados usamos a palavra reservada struct. 

Toda estrutura deve ser criada antes de qualquer função ou mesmo da 

função principal main. Toda estrutura tem nome e seus membros são 

declarados dentro de um bloco de dados. Após a definição de seus 

membros no bloco de dados, terminamos a linha com um ponto-e-

vírgula (;). Portanto: 

 

struct nome_da_estrutura { tipo_de_dado nome_do_membro; }; 
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Registros 

Como criar uma STRUCT na Linguagem C? 

 

struct ponto 

{ 

   int x; 

   int y; 

}; 
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Registros 

Declarar uma variável e um registro: 

 

 int x; 

 ponto p1; 
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Registros 

Inserir dados no ponto: 

 

p1.x = 10; 

p1.y = 15; 
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Registros 

Obter os dados: 

 

printf(“ %d,%d ", p1.x, p1.y); 
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Exercício 

Calcule a distância entre dois pontos. 
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Exercício 

Escreva uma função que receba um número inteiro que representa um 

intervalo de tempo medido em minutos e devolva o correspondente 

número de horas e minutos. Use uma estrutura como a seguinte para 

guardar o dados: 

 

struct hm { 

   int horas; 

   int minutos; 

}; 
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Exercício 

Defina um registro empregado para guardar os dados (nome e idade) 

de um empregado de sua empresa.  

Defina um vetor de empregados para armazenar os 5 empregados de 

sua empresa. 

Em seguida, liste-os. 
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Exercício 

Defina um registro empregado para guardar os dados (nome e idade) 

de um empregado de sua empresa.  

Defina um vetor de empregados para armazenar os 5 empregados de 

sua empresa. 

Em seguida, liste-os. 

Refaça o exercício anterior utilizando uma estrutura dentro da outra 

(aninhada) para guardar 2 telefones (fixo e móvel). 
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