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Bibliografia Básica

Kernighan, B. & Ritchie, D. C - A linguagem de programação padrão ANSI. Editora Campus, 1990.
Descreve o C do modo como foi definido pelo padrão ANSI. Para auxiliar no aprendizado da programação em C, o livro faz uma introdução com exemplos para os programadores iniciantes na linguagem. Os exemplos são programas completos que, além de ensinar a linguagem, ilustram algoritmos, estruturas de dados e técnicas de programação importantes. As principais rotinas de I/O são apresentadas e inclui um utilíssimo Manual de Referência C.

Kernighan, B. & Ritchie, D. C - A linguagem de Programação. Editora Campus.
Prepara o leitor para usar a Linguagem C. Através de exemplos são detalhadamente explicadas todas as caraterísticas da linguagem. Ritchie é um dos responsáveis pelo desenvolvimento da linguagem C.

Sobelman, G. & Krekelberg D. C avançado. Técnicas e aplicações. Editora Campus.
Se você possui um conhecimento básico da linguagem C e está decidido a saber mais, este livro vai lhe dar uma profunda compreensão da linguagem C e ajudá-lo a desenvolver técnicas que melhorarão suas habilidades de programação.

Holzner, S. Programação C - O guia prático para a programação eficiente. Editora Campus.
Neste livro escrito para programadores os autores mostram o que a linguagem C pode fazer pelo usuário. Contém exemplos, muitas figuras, notas e sugestões. O programador aprende a linguagem C vendo-a funcionar.

Schildt, H. Turbo C - guia do usuário. Editora McGraw-Hill, 1988.

Schildt, H. C – completo e total. Editora McGraw-Hill, 1990.

Mizrahi, V. V. Treinamento em linguagem C - Módulos 1 e 2. Editora McGraw-Hill, 1990.

Aitken, P. & Jones B. L. C - Guia do Programador. Editora Berkeley Brasil, 1994.

Cortes, P. L. C auto-explicativo compatível com padrão ANSI. Editora Erica, 1997.

Lafore, R. Turbo C programming for the PC. C covers version 1. Editora Sams

Lafore, R. C programming using Turbo C++ - C covers Turbo C++/Borland C++. Editora Sams

Stroustrup, B. & Ellis M. C++ - Manual de referência comentado. Editora Campus.
Este é o manual de referência completo da linguagem para o usuário já experiente, ele explica o que é a linguagem, e conta ainda com comentários e anotações. O livro dá uma definição completa da linguagem C++, e ainda exemplos e comparações com a linguagem C. Ele foi escolhido pelo ANSI para servir como ponto de partida para a padronização formal da linguagem de programação C++.


Kochan, S. Programming in ANSI C. SAMS Publishing . (Revised edition: 1994)
This book by Steve Kochan is absolutely the best book for anyone starting out programming in C. This is an excellent introductory text with frequent examples and good text. This book makes no assumptions about the particular computer system or operating system on which the C language is implemented. This books is written for novices and experienced programmers alike. I love this book as the comprehensive 'teach by examples' book can help you master the unique features of the C language. There is complete coverage of program looping, decision making, arrays, strings, pointers and bit operations and helpful end-of-chapter exercises. This is the book I used to learn C and it really is a great book. The K&R book is really great as a reference, but not as the first book.

Van Der Linden, P. Expert C Programming: Deep C Secrets. SunSoft Press.
Peter has written one of the greatest books to hit the computer book stands in a long time! This is not your typical C book, but is rather a fun book to read. As I told Peter, most C programming texts are really boring as all they do is describe the functions, give a abstract example and then move onto something different. This book is chock full of real world C stories and folklore, including a story about the C bug that brought down the AT&T network. I found the tongue-in-cheek attitude and real world examples/stories very, very interesting. Run, don't walk,  down to your local store and buy this book. I really really loved this book, and I read most of it in one sitting. There is also a great introduction to C++ for C programmers that will get you started with C++ and Object-Oriented programming. This book is not for beginners, but is a great second book on C. Expert C Programming is also ideal for those C programmers who want to move to C++. According to the author, the book puts the "fun" back in "functions"

Greg P. Absolute Beginner's Guide to C. SAMS Publishing.
This is a absolutely beginn
 
Deitel, H. M. & Deitel, P. J. - C:How TO Program. Prentice-Hall International, INC.
Este livro é uma  referência completo da linguagem para o usuário leigo, ele explica o que é a linguagem, e conta com muitos exemplos básicos com uma linguagem bastante simples.


