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Grupo I (3 x 0.75 = 2.0 valores) 
1. Quais são as componentes dum computador (CPU, memória e entrada/saída) que são afetadas pela 

instrução y=x*3.14;? Explique, assumindo que x é uma variável em memória com o valor 5.0. 
2. O que é uma expressão numérica? Explique e exemplifique. 
3. Escreva uma instrução de atribuição em C que codifique a seguinte afirmação: “A variável x toma o 

valor 5 se a variável y for par e o valor 6 se y for ímpar.” 
 

Grupo II (2.75 valores) 
4. Escreva um programa em C que determine a soma dos algarismos das unidades e das dezenas de 

dois números inteiros A e B. Por exemplo, assumindo que A=3965 e B=274, a soma pretendida é o 
resultado de 6+5+7+4. Antes de codificar o programa, é preciso que responda às seguintes 
questões parcelares: 

a) Quais são as variáveis que terá de reservar em memória? 
b) Qual são os dados de entrada? 
c) Qual é o resultado (ou dado de saída)? 
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Grupo I (0.5 + 0.5 = 1.0 valor) 
1. Qual é a diferença essencial entre uma instrução for e uma instrução while? Explique e exemplifique. 
2. Para que serve a palavra reservada return como parte de uma instrução de uma função? Será que 

tem que ver com a passagem de parâmetros para uma função? Justifique e exemplifique. 
  

Grupo II (2 x 2.0 = 4.0 valores) 
3. Escreva um programa que peça ao utilizador um número inteiro e que depois calcule o 

correspondente número pela ordem inversa dos seus algarismos. Por exemplo, dado o número 
3412, o resultado terá de ser 2143. É obrigatório usar a função int size (int); que calcula o número 
de algarismos de um número inteiro; este número inteiro é o argumento de entrada da função size. 

4. 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 * 2 
      3 * * * 3 
   4 * * * * * 4 
5 * * * * * * * 5  
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Grupo I (0.5 + 0.5 = 1.0 valor) 
1. Suponha que uma dada função tem dois argumentos. O primeiro argumento é só de entrada e o 

segundo é de entrada e de saída simultaneamente. O que é que permite distinguir o primeiro 
argumento do segundo argumento em termos de programação em C? Explique e exemplifique. 

2. Qual é a diferença essencial entre endereçamento direto e endereçamento indireto de uma variável 
do tipo float? Justifique e exemplifique. 
  

Grupo II (1.5 + 2.5 = 4.0 valores) 
3. Escreva um programa que inverta os números inteiros de um array de inteiros. Suponha que o array 

tem tamanho DIM igual a 10. Suponha que o array é lido do teclado através da função void	
lerArray(int[DIM]); Suponha ainda que a inversão do array se faz através da função void	
inverterArray(int[DIM]); Suponha também que a escrita do array invertido no ecrã se faz com a 
função void	escreverArray(int[DIM]); É obrigatório codificar não só a função principal do 
programa, mas também as três funções acima prototipadas. 

4. Suponha que temos um array 1-dimensional de tamanho 120 que contém os números dos alunos da 
unidade curricular de Programação; este array designa-se por ALUNOS. Suponha ainda que tem um 
array 2-dimensional NOTAS(120x2) que contém as notas (reais em vírgula flutuante) dos dois 
primeiros testes da unidade curricular, ou seja, a primeira coluna contém as notas do primeiro teste, 
ao passo que a segunda coluna tem as notas do segundo teste. Sabendo que todos as notas dos 
testes são valores entre 0.0 e 5.0, escreva um programa que:  
a)  determine e escreva o número de alunos que podem fazer projeto (com nota >= 7.0 em 10.0 
valores); �  
b)  determine e escreva a melhor nota em cada teste;  
c)  determine e escreva o número de aluno com melhor nota em cada teste. � �
NOTA: Cada um dos passos anteriores tem de ser obrigatoriamente implementado com uma função. 
Caso contrário, o passo não será avaliado. Deve ainda codificar uma função para introduzir os dados 
no array ALUNOS a partir do teclado, bem como outra função para introduzir os dados no array 
NOTAS a partir do teclado. 
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Grupo I (0.25 + 0.5 = 0.75 valores) 
1. Qual é a diferença entre um array e uma struct? Explique e exemplifique? Explique e exemplifique. 
2. Porque é que se diz que escrever num ficheiro binário é o mesmo que escrever em memória RAM? 

Justifique e exemplifique. 
  

Grupo II (2.75 + 1.5 = 4.25 valores) 
3. Escreva um programa em C com o seguinte menu: 

1. Inserir novo FUNCIONARIO 
2. Duplicar salario de um FUNCIONARIO através do seu ID 
3. Listar FUNCIONARIOs com salários inferiores a 1000 euros 
4. Exit 

As funções invocadas pelos itens 1, 2 e 3 do menu anterior devem ser escritas tendo em 
consideração as estruturas abaixo indicadas, bem como o array EMPLOYEE *E[MAX], em que 
MAX=1000 define a capacidade máxima do array. Deve usar a variável N que indique o número 
corrente de funcionários do array. A inserção de um novo funcionário deverá ser feita no elemento 
de índice N do array. 
typedef struct { 
 int dia, mes, ano; 
} DATA; 
 
typedef struct { 
 int ID; 
 char nome[30]; 
 DATA datanascimento; 
 float salario; 
} EMPLOYEE; 

 
4. Escreva um programa em C que copie todas as linhas do ficheiro de.txt que contenham a string 

“aliado”, mas não a string “amigo”, para o ficheiro para.txt. Para isso, é obrigatório escrever o 
código da seguinte função: 

void copiaLinha(FILE *f, FILE *g); // copia linha  de f para g 
 Para isso, deverá usar a seguinte função já existente na linguagem C: 

char *strstr(const char *haystack, const char *needle); 
a qual verifica se needle é sub-string de haystack. Esta função devolve NULL se needle não existe 
em haystack; caso contrário devolve um ponteiro para o primeiro char de needle. 

 


