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Objetivos da Aula:
Apresentar os conceitos de programação da linguagem C/C++ utilizando um 

exemplo de uma calculadora RPN (Reversed Polish Notation)

Conteúdo/Assuntos Abordados:
Introdução à linguagem de programação C/C++.

Introdução ao conceito de classes e objetos em C++.

Competências/Habilidades:
Conhecer os recursos básicos da linguagem C/C++.

Capacidade de criar um projeto console no Visual Studio Community 2013.

Capacidade de entendimento de algoritmos e estruturas de dados.

Entendimento do uso de funções e os mecanismos de passagem de 

parâmetros para funções na linguagem C/C++.

O aluno deverá ser capaz de desenvolver aplicativos práticos.



O que significa uma calculadora RPN (Reserved Polish Notation)?



Exemplo clássico de calculadora que utiliza a Notação Polonesa Reversa 

(RPN) 

Como criar nossa própria 

calculadora utilizando uma 

linguagem de programação 

e uma interface gráfica?



Criação de um novo projeto no Visual Studio 2013 do tipo Console 

Vamos começar programando uma calculadora sem interface gráfica.



Wizard para criação de um projeto do tipo Console “Vazio”

Como começar desenvolver 

um programa do zero?



Criação de um arquivo novo, com o nome “main” e extensão “.cpp”



Implementação do arquivo “main.cpp”

Todo programa em C contém pelo menos 

uma função:

main

Nesse caso void main() não requer 

parâmetros e não retorna parâmetros.

Um par de chaves define 

um bloco de código

Estrutura básica de um programa em C

A função main pode ter diferentes assinaturas:
• main()

• int main(int argc, char **argv)

• int main(int argc, char **argv, char **env)

A execução do programa 

inicia pela chamada da 

função main.



Documentação e referências para programar em C e C++

Como imprimir dados na janela 

de um programa console?



Tratamento de entrada e saída (io) em um programa em C



Imprimindo mensagem no console usando a biblioteca C padrão I/O

\n produz uma nova 

linha no console.

Informa ao compilador 

que as funções de I/O 

padrão serão usadas.

Escreve uma string na saída 

padrão do console. printf é 

uma função de C que é parte 

da biblioteca C padrão.

Toda declaração termina com um 

ponto e vírgula, exceto para a 

chave que fecha um bloco ( } ).

O que acontece quando o 

programa é construído 

(compilado e linkado)?



Fonte:  René Müller, Introduction to the C-Language and Programming Environment, 

Winter Semester 2005/06

De códigos em C para um binário executável



Imprimindo no console (saída) o resultado da soma de dois números

Variáveis locais, apenas 

disponíveis no escopo 

de  main()

Quais são os tipos de variáveis 

nativas e operadores da 

linguagem C/C++?



Fonte:  Ricardo Gutierrez-Osuna, Microprocessor-based System Design, 

Wright State University.



Fonte:  Ricardo Gutierrez-Osuna, Microprocessor-based System Design, 

Wright State University.



Fonte:  Ricardo Gutierrez-Osuna, Microprocessor-based System Design, 

Wright State University.

Função (function)? O que é isso?

Como fazer a operação de soma utilizando uma função?



Implementando uma função para executar a soma de dois números

Como realizar entrada de dados na linguagem C/C++?

Declaração (prototype) 

da função sum

A função sum

retorna um 

valor double

A função sum recebe 

dois valores double na 

lista de parâmetros

Implementação da 

função sum

Um par de /* */ define 

um comentário que é 

ignorado pelo compilador

Chamada da função 

sum



Inserindo pelo console (entrada) os dois números a serem somados

No escopo da calculadora RPN, 

precisamos entrar com vários valores 

antes de realizar as operações.

Como entrar com uma quantidade 

arbitrária de dados?



Fonte:  Ricardo Gutierrez-Osuna, Microprocessor-based System Design, 

Wright State University.



Preparando o programa para inserir uma quantidade qualquer 

de números, e criação de comando para encerrar o programa

Qual a melhor estratégia 

para organizar, guardar e 

acessar os dados inseridos?



Estruturas de Dados

Qual a estrutura de dados 

mais adequada para o 

problema da calculadora 

RPN?



A Estrutura de Dados Pilha (Stack)

Como implementar uma estrutura de dados de pilha na linguagem C/C++?



Programação Orientada a Objetos

Como implementar uma pilha usando 

orientação a objetos em C++?



Implementando uma Pilha (Stack): criação do arquivo “stack.h”



Implementando uma Pilha (Stack): criação do arquivo “stack.cpp”

Como utilizar a classe 

Stack no programa 

principal?



Usando a classe Stack no programa principal para armazenar os dados

Como utilizar o objeto 

da classe Stack para 

realizar as operações da 

calculadora?



Implementação da operação de adição usando os dados da pilha

Como garantir robustez 

no funcionamento da 

calculadora?



Verificação de pilha vazia e eliminação de memória utilizada

Quais tipos de problema 

podem ocorrer na 

execução e como evitá-los?



Função auxiliar para obter os dois operandos de uma operação com o 

tratamento de possíveis erros

Quais são os mecanismos de passagem de parâmetros para função na linguagem C/C++?



Mecanismos de passagem de parâmetros para função em C/C++

Escreva o resultado do programa, isto é, o que é impresso pelo programa?

Justifique.

Considere o programa abaixo com uma função “swap” cujo objetivo é a troca de valores de dois 

números inteiros.



Mecanismos de passagem de parâmetros para função em C/C++

Resultado do programa:

Programa corrigido:

Observa-se que não houve troca dos valores dos dois números.

O motivo é que o único mecanismo de passagem de parâmetro para função em C/C++ é por valor.

Neste mecanismo, é passada uma cópia do valor da variável para o parâmetro.

A função “swap” está trocando apenas os valores das cópias e não os valores das variáveis “a” e “b”.

A solução é simular uma passagem de parâmetro por referência. Isso é feito, passando (por valor) o endereço das 

variáveis. Os parâmetros da função “swap” passam a ser ponteiros para inteiros.

Considere o programa abaixo com uma função “swap” cujo objetivo é a troca de valores de dois 

números inteiros.



Implementação das outras operações na calculadora via console



Testando o tratamento de possíveis erros na execução do programa


