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Grupo I (0.5 + 0.5 = 1.0 valor) 
1. Em C, qual é o mecanismo que permite definir um argumento de uma função que é 

simultaneamente de entrada e de saída? 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 + 1.5 = 3.0 valores) 
3. Escreva um programa que multiplique cada elemento de um array de inteiros pelo seu índice. 

Suponha que o array tem tamanho SIZE igual a 10. Suponha ainda que o array é lido do teclado 
através da função void lerArray(int[SIZE]); Suponha ainda que a multiplicação efetuada sobre os 
elementos do array se faz através da função void multiplicarArray(int[SIZE]); Suponha também 
que a escrita do array no ecrã se faz com a função void escreverArray(int[SIZE]); 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 20 que contém os números dos alunos de 
uma turma de Programação; este array designa-se por ALUNOS. Suponha ainda que tem um array 
2-dimensional NOTAS(20x5) que contém as notas (números reais em vírgula flutuante) dos quatro 
primeiros testes e da aula prático laboratorial, ou seja, a 1ª coluna contém as notas do 1º teste, a 2ª 
coluna tem as notas do 2º teste, e assim por diante. Sabendo que cada parcial vale 4.0 valores no 
máximo, escreva um programa que:  
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. Tem ainda codificar mais duas funções: (i) 
para introduzir os dados no array ALUNOS a partir do teclado; (ii) para introduzir os dados no 
array NOTAS a partir do teclado. 

 


