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Linguagem C++

 É uma linguagem de programação baseada na linguagem C

 O seu desenvolvimento teve inicio na década de 80, por Bjarne Stroustrup

 A primeira versão foi lançada em 1985, juntamente com o livro “The C++ 

Programming Language”

 Em 1989 foi lançada uma segunda versão da linguagem, com acréscimo das 

características: 

 Herança múltipla, classes abstratas, métodos estáticos, métodos constantes e 

membros protegidos, incrementando também um suporte de orientação a objeto.



Ambiente

 Para desenvolver aplicativos utilizando a linguagem C++ precisamos preparar 

nosso ambiente realizando a instalação e configuração da:

 IDE (Ferramenta de Desenvolvimento)



O que é uma IDE ?

• IDE, em inglês é Integrated Developemt Environmnet
ou Ambiente Integrado de Desenvolvimento, é um
programa de computador que reúne características e
ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software.



Exemplos de IDE para C++



Por que EMBARCADERO C++ Builder ?

• C++ Builder faz parte do Embarcadero RAD Studio

• O RAD Studio é dedicado a desenvolvedores de aplicações 
Delphi/Object Pascal e C++

• Permite a criação de programas multipltaforma baseados num 
mesmo código fonte.

• VCL (Visual Component Library – Conjunto de Bibliotecas 
Visuais)



Download e Instalação



Download da IDE

• IDE que será utilizada: Embarcadero C++ Builder

• Acesse:

http://www.embarcadero.com/br/products/rad-
studio/downloads?cid=701G0000000tP05

• Ela poderá ser utilizada gratuitamente por 30 dias.

http://www.embarcadero.com/br/products/rad-studio/downloads?cid=701G0000000tP05


Escolha a opção

Download Trial ou 
Trial Gratuito



Preencha o 
formulário e 

inicie o download 
clicando em 

Download Trial



Instalação

• Após o término do download inicie a instalação;

• O processo é simples mas demorado;



Criando o Primeiro Projeto
Hello Word



Para criar um projeto, siga os passos...

Passo 1.  Inicie o C++ Builder XE8 seguindo o 

caminho:

Iniciar -> Todos os Programas -> Embarcadero RAD 

Studio XE8 -> C++ Builder XE8, como vemos na figura 

ao lado



2. Na IDE, escolha File -> New -> Other,

como mostrado na figura abaixo.



3. Selecione a opção Console Application, 

conforme mostra a figura abaixo.

4. Marque a opção C++ e clique no botão 

Ok, conforme mostra a imagem acima.



5. Implemente o código fonte listado abaixo:

6. Localize o botão indicado na imagem 

para compilar e executar seu projeto.



Se tudo correu bem, a imagem abaixo apresentará o resultado do seu 

primeiro projeto o famoso “Hello Word”.



Dúvidas


