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Tipos de dados estruturados (arrays): vetores e matrizes

- Unidimensionais (vetores)

- Bidimensionais (matrizes)

- Cadeias/vetores de caracteres (strings)

Construir programas em linguagem C para resolver os problemas que se seguem.

A. VECTORES

1. (Leitura e escrita de vectores) Escreva um programa que leia um vector de reais do

teclado, os guarde no vector A, cujo tamanho é o valor especificado pela constante

Dim e escreva depois no ecran os valores guardados em A. Criar uma biblioteca de

nome “VetorReais.h” com as seguintes funções:

void LerVector (float[], int);

void EscreverVector (float[], int);

2. (Soma dos elementos de um vector) Escreva um programa que calcule a soma dos

elementos de um vector de inteiros cujo tamanho é o valor especificado pela constante

Dim. Criar uma biblioteca de nome “VetorInteiros.h” com as seguintes funções:

void LerVector (int[], int);

int SomaElementosVector (int[], int);

3. (Máximo e mínimo elementos de um vector) Escreva um programa que calcule o

elemento máximo e o elemento mínimo de um vector de inteiros cujo tamanho é o

valor  especificado  pela  constante  Dim.  Usar  as  funções  que  precisar  da  biblioteca

“VetorInteiros.h” e acrescentar as seguintes funções:

int MaximoElementoVector (int[], int);

int MinimoElementoVector (int[], int);

4. (Posição do máximo e mínimo elementos de um vector) Escreva um programa

que calcule a posição dos elementos máximo e mínimo de um vector de inteiros cujo

tamanho é o valor especificado pela constante Dim.  Usar as funções que precisar da

biblioteca “VetorInteiros.h” e acrescentar as seguintes funções:

int PosicaoMaximoVector (int[], int);

int PosicaoMinimoVector (int[], int);

5. (Soma de vectores) Escreva um programa que adicione dois vectores de reais cujo

tamanho é o valor especificado pela constante Dim.  Usar as funções que precisar da

biblioteca “VetorReais.h” e acrescentar a seguinte função:

void SomaVectores (float[], float[], float[], int);
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6. (Cópia de vectores) Escreva um programa que copie os elementos dum vector de

inteiros  para  outro  vector  do  mesmo  tamanho.  Usar  as  funções  que  precisar  da

biblioteca “VetorInteiros.h” e acrescentar as seguintes funções:

void EscreverVector (int[], int);

void CopiaVector (int[], int[], int);

7. (Média dos elementos de um vector) Escreva um programa que calcule a média

aritmética  dos elementos de um vector  de reais.  Usar  as  funções que precisar  da

biblioteca “VetorReais.h” e acrescentar a seguinte função:

float MediaElementosVector (float[], int);

B. MATRIZES

8. (Leitura e escrita de matrizes) Escreva um programa que leia uma matriz de reais

cujo número de linhas é especificado pela constante NumLinhas e o número de colunas

é especificado pela constante NumColunas a partir do teclado. Escreva depois no ecran

os valores guardados na matriz. Criar uma biblioteca de nome “MatrizReais.h” com as

seguintes funções:

void Lermatriz (float[][], int,int);

void EscreverMatriz (float[][], int, int);

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  NumLinhas  e  o  número  de  colunas  é  especificado  pela  constante

NumColunas. Usar as funções que precisar da biblioteca “MatrizReais.h” e acrescentar

as seguintes funções:

void Lermatriz (float[][], int,int);

float SomaElementosMatriz (float[][], int, int);

10. (Máximo e mínimo elementos 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 NumLinhas e o número de colunas é especificado pela

constante NumColunas.  Usar as funções que precisar da biblioteca “MatrizReais.h” e

acrescentar as seguintes funções:

void LerMatriz (float[][], int, int);

float MaximoElementoMatriz (float[][], int, int);

float MinimoElementoMatriz (float[][], int, int);

11. (Posição do Máximo e mínimo elementos de uma matriz) Escreva um programa

que escreva no ecran a posição (linha e coluna) dos elementos máximo e mínimo de

uma matriz de reais cujo número de linhas é especificado pela constante NumLinhas e
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o número de colunas é especificado pela constante NumColunas. Usar as funções que

precisar da biblioteca “MatrizReais.h” e acrescentar as seguintes funções:

void LerMatriz (float[][], int, int);

void PosicaoMaximoMatriz (float[][], int, int);

void PosicaoMinimoMatriz (float[]);

12. (Soma de Matrizes) Escreva um programa que adicione duas matrizes de reais cujo

número de linhas é especificado pela constante NumLinhas e o número de colunas é

especificado pela constante NumColunas.  Usar as funções que precisar da biblioteca

“MatrizReais.h” e acrescentar as seguintes funções:

void LerMatriz (float[][], int, int);

void SomaMatrizes (float[][], float[][], float[][], int, int);

13. 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!

14. 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!

15. 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!

16. Escreva um programa que, dada uma matriz de reais determine a linha cuja soma dos

seus elementos é máxima. Deve usar funções!

17. 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. Supondo já feita a

leitura da matriz, escreva um programa para (usar funções):

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.

18. 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 (usar funções):

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.2

19. Escreva um programa em C com os seguintes passos:
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a) ler uma string a partir do teclado;

b) escrever no écran a string lida anteriormente. 

20. Escreva um programa em C com os seguintes passos:

a) ler uma string a partir do teclado;

b) calcular o comprimento da string através duma função;

c) escrever no écran o comprimento da string. 

C. CADEIAS/VETORES DE CARACTERES

21. Escreva um programa que, dada uma string, teste se cada carácter é uma letra e, em

caso afirmativo, converta a letra na sua maíscula. Por exemplo, “O mote e o poeta sao

2 faces da mesma moeda” é convertida em “O MOTE E O POETA SAO 2 FACES DA

MESMA MOEDA”.

22. Escreva um programa que verifique se uma string é substring de outra. Por exemplo,

“ver” é uma substring de “universo”.

23. Escreva um programa em C com os seguintes passos:

a) ler uma string a partir do teclado;

b) inverter a string através duma função;

c) escrever no écran a string invertida.

24. Escreva um programa em C com os seguintes passos:

a) ler uma string a partir do teclado;

b) ler o número de dígitos existentes na string através duma função; 

c) escrever no écran o número de dígitos existentes na string . 

25. Escreva um programa em C com os seguintes passos:

a) ler duas strings a partir do teclado; 

b) concatenar as duas strings através duma função; 

c) escrever no écran a string composta. 

26. Escreva um programa em C com os seguintes passos:

a) ler uma string a partir do teclado; 

b) verificar se a string é capicua através duma função; 

c) escrever no écran a string com a indicação de que é ou não é capicua. 

27. Escreva um programa em C com os seguintes passos:

Programação



Folha Prática – Tipos de dados estruturados (vetores e matrizes) 5

a) ler duas strings a partir do teclado; 

b) copiar a segunda string para a primeira string duma função; 

c) escrever no écran a primeira string alterada.

28. Escreva um programa em C com os seguintes passos:

a) ler um carácter a partir do teclado; 

b) ler uma string a partir do teclado; 

c) determinar o número de ocorrências do carácter na string através duma função; 

d) escrever no écran o dito número de ocorrências. 

29. Escreva um programa em C com os seguintes passos:

a) ler um carácter a partir do teclado; 

b) ler uma string a partir do teclado; 

c) apagar todas as ocorrências do carácter na string através duma função; 

d) escrever no écran a string alterada. 

Nota: apagar um carácter duma string não significa substitui-lo por um carácter em

branco. O apagamento dum carácter implica que os caracteres subsequentes passarão

a ser indexados pelo índice anterior decrementado de 1.

30. Escreva as seguintes funções:

a) int strcounta (char *s)  Devolve o nº de caracteres alfabéticos em s.→

b) char *strlower (char *s)  Coloca todos os caracteres de s em minúsculas.→

c) char  *strset  (char  *s,  char  ch,  int  n)  Coloca o  carácter  ch  apenas  nas  n→

posições iniciais da string s.

d) int strwords (char *s)  Devolve o nº de palavras duma string s.→

e) int  strpack (char *s)  Recebe uma string s e compacta num único carácter→

qualquer sequência de caracteres repetidos /ex: “Arremesso” → “Aremeso”).

f) int strwords (char *s)  Devolve o nº de palavras duma string s.→
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