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Lab. 6 
 

SUBPROGRAMAS e ARRAYS 
 
 

 1. Revisão  

1. Subprogramas: 

1.1. Passagem de parâmetros. 

2. Arrays:  

2.1. Unidimensionais (SEQUÊNCIAS). 

2.2. Bidimensionais (TABELAS). 

2.3. Multidimensionais (dimensão > 2). 

2.4. Tipos de dados compostos por apenas um tipo de dados (simples ou composto). 

 

 2. Objectivos 

No final deste módulo prático, o aluno deve ser capaz de: 

 
1. Programar em C usando arrays e recorrendo à utilização de subprogramas.  

2. Fez eficaz a analisar um problema e decompô-lo em sub-problemas, cada um dos quais dará origem a 

um algoritmo e a uma função. 

 



 3. Exercícios 

 

Exercício 6.1 (Leitura e escrita de sequências) 

Escreva um programa que leia uma sequência de reais a partir do teclado, os armazene no array A, cujo 

tamanho é o valor especificado pela constante DIM e que, depois, escreva no ecrã os valores guardados 

em A.  

Deve usar as funções: 

void lerArray (float[DIM]); 

void escreverArray(float[DIM]); 

Exercício 6.2 (Soma dos elementos de uma sequência) 

Escreva um programa que calcule a soma dos elementos de uma sequência de inteiros cujo tamanho é o 

valor especificado pela constante DIM.  

Deve usar as funções: 

void lerArray (int[DIM]); 

int somaElementosArray(int[DIM]); 

Exercício 6.3 (Máximo e mínimo de uma sequência) 

Escreva um programa que calcule o elemento máximo e o elemento mínimo de uma sequência de inteiros 

cujo tamanho é o valor especificado pela constante DIM.  

Deve usar as funções: 

void lerArray (int[DIM]); 

int maximo(int[DIM]); 

int minimo(int[DIM]); 

Exercício 6.4 (Posições do máximo e do mínimo de uma sequência) 

Escreva um programa que calcule as posições dos elementos máximo e mínimo de uma sequência de 

inteiros cujo tamanho é o valor especificado pela constante DIM.  



Deve usar as funções: 

void lerArray (int[DIM]); 

int posicaoMaximo(int[DIM]); 

int posicaoMinimo(int[DIM]); 

Exercício 6.5 (Soma de sequências) 

Escreva um programa que adicione duas sequências A e B de números reais, ou seja, que crie uma nova 

sequência C em que cada elemento é o resultado da soma dos elementos homólogos de  A e B. O 

tamanho das sequências é o valor especificado pela constante DIM.  

Deve usar as funções: 

void lerArray (float[DIM]); 

void soma(float[DIM], float[DIM], float[DIM]); 

Exercício 6.6 (Cópia de sequências) 

Escreva um programa que copie os elementos duma sequência de inteiros para outra sequência do 

mesmo tamanho.  

Deve usar as funções: 

void lerArray (int[DIM]); 

void copia(int[DIM], int[DIM]); 

Exercício 6.7 (Média dos elementos de uma sequência) 

Escreva um programa que calcule a média aritmética dos elementos de uma sequência de reais. Deve usar 

as funções: 

void lerArray (float[DIM]); 

float media (float[DIM]); 

Exercício 6.8 (Leitura e escrita de matrizes) 

Escreva um programa que leia uma matriz de reais com L linhas e C colunas. Escreva depois no ecrã os 

valores guardados na matriz.  

Deve usar as funções: 



void lerMatriz (float[L][C]); 

void escreverMatriz(float[L][C]); 

Exercício 6.9 (Soma dos elementos de uma matriz) 

Escreva um programa que calcule a soma dos elementos de uma matriz de reais cujo número de linhas é 

especificado pela constante L e o número de colunas é especificado pela constante C.  

Deve usar as funções: 

void lerMatriz (float[L][C]); 

float somaElementosMatriz(float[L][C]); 

Exercício 6.10  (Máximo e mínimo de uma matriz) 

Escreva um programa que calcule o elemento máximo e o elemento mínimo de uma matriz de reais cujo 

número de linhas é especificado pela constante L e o número de colunas é especificado pela constante C.  

Deve usar as funções: 

void lerMatriz (float[L][C]); 

float maximo (float[L][C]); 

float minimo (float[L][C]); 

Exercício 6.11  (Posições dos elementos máximo e mínimo de uma matriz) 

Escreva um programa que escreva no ecrã a posição (linha e coluna) dos elementos máximo e mínimo de 

uma matriz de reais, cujo número de linhas é especificado pela constante L e o número de colunas é 

especificado pela constante C. Deve usar as funções: 

void lerMatrix(float[L][C]); 

void posicaoMaximo(float[L][C]); 

void posicaoMinimo(float[L][C]); 

Exercício 6.12  (Soma de matrizes) 

Escreva um programa que adicione duas matrizes de reais, em que o número de linhas é especificado pela 

constante L e o número de colunas é especificado pela constante C.   

Deve usar as funções: 



void lerMatriz(float[L][C]); 

void somaMatrizes(float[L][C], float[L][C], float[L][C]); 

Exercício 6.13  (Matriz transposta) 

Escreva um programa que leia do teclado uma matriz de elementos reais, e que depois escreva para o 

ecrã a sua transposta. 

Deve usar funções! 

Exercício 6.14  (Nº de nulos da diagonal de uma matriz) 

Escreva um programa que leia do teclado uma matriz de elementos inteiros, e que depois escreva para o 

ecrã o número de nulos existentes na sua diagonal principal. 

Deve usar funções! 

Exercício 6.15  (Matriz produto) 

Escreva um programa que leia do teclado duas matrizes de elementos reais, calcule a matriz produto e 

escreva a matriz produto no ecrã. 

Deve usar funções! 

Exercício 6.16  (Linha de valor total máximo) 

Escreva um programa que determine a linha (de uma matriz de reais) cuja soma dos elementos é máxima.  

Deve usar funções! 

Exercício 6.17  (Treino de atletas) 

Um treinador de atletismo treina 5 atletas e faz 12 sessões de treino por semana. Em cada sessão, cada 

atleta percorre uma distância que é cronometrada. Os valores dos tempos, em segundos, são registados 

sob a forma de uma matriz T(5x12), onde cada linha diz respeito a um atleta e cada coluna a uma sessão 

de treino. Após ler a matriz T a partir do teclado, complete o programa para: 

a) calcular e escrever a média dos tempos realizados em cada sessão de treinos; 

b) determinar e escrever o melhor tempo realizado por cada um dos atletas nas 12 sessões. 

Deve usar funções! 



Exercício 6.18  (Avaliação de alunos em Álgebra) 

Numa matriz M(35x12) de elementos inteiros, encontram-se registadas as notas dos 35 alunos de cada 

uma das 12 turmas da disciplina de Álgebra. Sabendo que todos os elementos de M são valores entre 0 e 

20, escreva um programa que: 

a) determine e escreva o número de alunos aprovados (nota >= 10); 

b) determine e escreva a melhor nota em cada uma das turmas; 

c) identifique a turma com maior número de alunos aprovados. 

Deve usar funções! 

 
 
 


