
Universidade da Beira Interior 
Departamento de Informática 
Nome: 
Nº Aluno: 
Curso:   

Programação 
1º semestre, 2016/17 
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Grupo I (2 x 1.0 = 2.0 valores) 
1. Qual é a componente dum computador (CPU, memória e entrada/saída) que é afetada pela instrução 

float x=5.0;? Explique. 
2. Qual é a diferença entre uma instrução de entrada de dados e uma instrução de saída de dados? 

Explique e exemplifique. 
 

Grupo II (3.0 valores) 
3. Escreva um programa em C que calcule a altura de um triângulo equilátero (ou seja, triângulo com 

lados iguais). Para isso, é preciso que responda primeiro às seguintes questões parcelares: 
a) Quais são as variáveis que terá de reservar em memória? 
b) Qual é o dado de entrada? 
c) Qual é a fórmula para calcular a altura?  
d) Qual é o resultado (ou dado de saída)? 
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Grupo I (0.5 + 0.75 = 1.25 valores) 
1. Qual é a diferença essencial entre uma instrução if-else e uma instrução while? Explique. 
2. Será que a seguinte afirmação é verdadeira?: “A passagem de dois parâmetros para uma função é 

implicitamente uma operação de atribuição de valores a duas variáveis locais da função.” Justifique. 
  

Grupo II (3 x 1.25 valores) 
3. Escreva um programa que determine e escreva no ecrã os N primeiros números da sequência de 

Tribonacci. O valor de N deverá ser pedido ao utilizador. A sequência de Tribonacci é uma sequência 
de números inteiros em que cada número é a soma dos três números anteriores, ou seja:  

0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149, ... 
4. Escreva um programa que peça ao utilizador um número inteiro e que depois calcule o produto dos 

seus algarismos. É obrigatório usar a função int size (int); que calcula o número de algarismos de um 
número inteiro. 

5. Escreva um programa em C que apresente num ecrã a pirâmide de números transcrita mais abaixo. 
Para isso deverá pedir ao utilizador o valor de N que deverá ser obrigatoriamente maior ou igual 2. A 
pirâmide apresentada é o exemplo para N = 5. �  
            1 
         2 3 2 
      3 4 5 4 3 
   4 5 6 7 6 5 4 
5 6 7 8 9 8 7 6 5  
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Grupo I (0.5 + 0.5 = 1.00 valores) 
1. Como é que as funções comunicam umas com as outras? Explique. 

 
2. Faz algum sentido copiar um array de 1 milhão de inteiros na sua passagem para uma função? 

Explique. 
 

Grupo II (2 x 2.00 valores) 
3. Dado um array 1-dimensional com 15 inteiros positivos, alguns dos quais estão repetidos, escreva no 

ecrã os números inteiros do array sem quaisquer repetições. Por exemplo: 
Elementos do array: 8, 2, 8, 2, 8, 5, 8, 20, 145, 167, 20, 145, 8624, 10000, 145 
Saída de dados no ecrã: 8, 2, 5, 20, 145, 167, 8624, 10000 
 

4. Numa matriz M(92x4) de elementos reais, encontram-se registadas as notas dos 4 testes dos 92 
alunos da disciplina de Programação. Os alunos estão numerados pelo índice (de linhas da matriz) 
de 0 a 91. Sabendo que todos os elementos de M são valores entre 0.0 e 5.0, escreva um programa 
que:  
a)  determine e escreva o número de alunos aprovados (nota >= 9.5); �  
b)  determine e escreva a melhor nota em cada teste;  
c)  determine e escreva o número de alunos reprovados com nota superior a 8.0 valores. � �
NOTA: cada um dos passos anteriores tem de ser obrigatoriamente implementado com uma função. 
Caso contrário, não será avaliado. 
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Grupo I (1.0 valor) 
1. Escreva um programa em C que: 

a) Leia até N=10  linhas de texto do teclado, cada uma das quais terminada com ‘\n’. 
b) Armazene cada uma desta linhas numa string de tamanho 80, sendo que cada string terá de ser 

armazenada num array de strings, sendo N  o tamanho máximo do array. 
c) No final, todas as strings deverão ser concatenadas numa única string. 

Cada um dos passos anteriores terá de ser implementado através de uma função. 
NOTA: uma linha só admite 80 chars no máximo. 

Grupo II (2.0 valores) 
2. Escreva um programa que copie as frases ímpares dum ficheiro de texto (f1.txt) para outro ficheiro de texto 

(f2.txt). NOTA: As frases terminam com o carácter ‘.’ que tem o valor 46 na tabela ASCII. 
Grupo III (2.0 valores) 

3. Considere o seguinte tipo de dados: 
typedef struct { 
 char nome[30]; 
 int numAluno; 
} ALUNO; 
Pretende-se codificar um programa que leve a cabo o processo de avaliação da cadeira de Programação 
Criativa. O programa deverá disponibilizar as funcionalidades do menu que a seguir se apresenta e terminar 
quando o utilizador escolher a opção 4. 

** AVALIAÇÃO DA CADEIRA DE PROGRAMAÇÃO CRIATIVA** 
1- Listar aprovações (#aluno, nome, nota) 
2- Número de reprovações 
3- Percentagem de aprovações 
4- Sair 

O programa deve ter em conta o seguinte: 
- A avaliação da cadeira é efectuada através de 3 testes, sendo que o 1º vale 5 valores, o 2º vale 7 valores e o 
3º vale 8 valores. 
- Os dados acerca da avaliação deverão obrigatoriamente ser guardados em 3 arrays de tamanho numAlunos 
que neste caso será 92. Os vetores notasteste1, notasteste2 e notasteste3 guardarão as notas do 1º, 2º e 3º 
testes, respetivamente. O vetor alunos que armazenará em memória os dados referentes aos alunos. 
- Considere já implementada a função lerDados que inicializa e carrega os vetores a partir de ficheiros. Apenas 
terá que a usar: 

void lerDados (ALUNO alunos[], float notasteste1[], float notasteste2[], float notasteste3[], int numAlunos); 
- Escreva as seguintes funções: 

(a) A função menu deverá apresentar o menu, validar a opção e retornar a opção escolhida. 
(b) A função calcularNotasFinais deverá “retornar” um vetor com as notas finais. 
(c) A função listarNotasFinaisPositivas deverá mostrar no écrã as notas finais de todos os alunos 

aprovados (>=10).  



Exemplo:  #aluno         nome     nota 
  35432 Emanuel Pacheco 14 

(d) A função calcularNumeroReprovacoes deverá retornar o número de reprovações. 
(e) A função percentagemAprovacoes deverá retornar a percentagem de alunos aprovados relativamente 

ao número total de alunos. 
 

 


