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Errata do manual:




















página 21, linha 6: 'indentaçãoes'
página 4, Parte I, Capítulo 3: 'Condicinais'
página 16, título: 'CONDICINAIS'
página 18, onde está '44!=100' deveria estar '44!=0'
página 24, 'Utilizou-se o operador +=, que em vez de efectuar uma atribuição soma à
variável à esquerda o valor da expressão à direita. Existem também os operadores
equivalentes -=, *=, /=, %=.'
o 'Utilizou-se o operador +=, que em vez de efetuar uma atribuição, soma à
variável na esquerda o valor da expressão na direita.'
página 34, no exercício primos.c, clarificar que o número retornado é o menor divisor,
no caso do número não ser primo:
o 'Se não for primo deve identificar o menor número pelo qual é divisível.' » 'Se
não for primo deve retornar o menor número pelo qual é divisível.'
página 45, programa 5-4, linha 29: o inteiro 'dias' declarado não é utilizado no
programa.
página 45, programa 5-4, linha 35: em vez de DiasDoMes(ano,mes), deveria estar
DiasDoMes(mes,ano).
página 45, execuções passo a passo, no passo 5, onde está &ano deveria estar &mes
página 46, passo 5, onde está &ano deveria estar &mes
página 63, programa 7-7, linha 7, a string 'char str[10]' declarada não é utilizada no
programa
página 63, programa 7-7, declaração 'char prompt[7][] = {...' deve passar a 'char
prompt[7][10] = {...'
página 105, 109, 110, programa 10-4, linhas 13 e 17, em vez de (void*) deveria estar
(char*)
página 114, programa 11-2, linha 35, variável declarada não utilizada
página 115, 117, programa 11-3, 11-4, aloca memória e não testa se a operação foi
bem sucedida
página 115, 117, programa 11-3, 11-4, falta incluir bibliotecas string.h e stdlib.h
página 119 e 120, programa 11-5 e 11-6, linha 14, em vez de (void*) deveria estar
(int*)
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