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Instruções: 
 
1. Esta prova deverá ser resolvida em até 105 minutos (1 hora e 45 minutos).  

 
2. A prova é sem consulta e sem perguntas. A interpretação do enunciado faz parte da 

prova. 
 

3. Seguindo as instruções do fiscal, o aluno deve copiar o arquivo 
TURMA_MATRICULA_NOME_P1.txt (onde deverá ser colocada a solução da prova) 
para a sua máquina e RENOMEÁ-LO, substituindo TURMA pela turma do aluno (com 3 
dígitos) , MATRICULA pela matrícula do aluno (com 7 dígitos) e NOME  pelo último 
nome do aluno. Por exemplo, “33B_0720870_MARTINS_P1.txt” seria o arquivo 
contendo a solução da prova de um aluno da turma 33B, cuja matrícula é 0720870 , 
chamado, por exemplo Pedro da Silva Martins. Faça esta cópia imediatamente, porque o 
local original do arquivo pode ficar inacessível quando a prova começar e a rede for 
desligada. 

 
4. O cabeçalho que se encontra dentro deste arquivo .txt deve ser preenchido com nome 

completo, matrícula e turma do aluno. Informações incorretas ou omitidas neste 
cabeçalho invalidam a prova. 

 
5. Por segurança, este arquivo .txt deve ser salvo a cada 15 minutos, pelo próprio aluno. 

Somente esse arquivo será considerado a resposta da prova. EVITAR MANTER MAIS 
DE UMA CÓPIA, PARA NÃO ALTERAR UM ARQUIVO E ENTREGAR O ERRADO. 

 
6. Durante o tempo de prova, o aluno pode, se desejar, testar suas funções criando um 

projeto no MS Visual Studio. Mas esses arquivos não serão considerados. O único 
arquivo considerado resposta é o do item 3. 

 
7. Se em alguma questão o aluno criar e usar uma  função auxiliar, essa função deve 

também ser apresentada no arquivo de respostas. 

8. Ao final da prova o fiscal irá gravar as respostas do aluno. Cada aluno é responsável por 
conferir o conteúdo do arquivo gravado pelo fiscal da prova. Somente será considerado 
o arquivo TURMA_MATRICULA_NOME_P1.txt (já renomeado pelo aluno, é claro). 

9. Todo material impresso que o aluno tenha recebido tem que ser DEVOLVIDO ao final da 
prova (mas não tem validade como resposta). 
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Questão 1 (2.5 pontos): 

Um banco mantém os dados dos seus clientes devedores em um vetor ORDENADO EM 

ORDEM CRESCENTE de dívida e em um vetor correspondente contendo os números das 

contas destes clientes, por exemplo.: 

Vetor de dívida: {500.00, 1500.00, 1600.00, 2000.00} 

Vetor de contas: {505,     215,        116,        100} 

onde, por exemplo, a dívida do cliente de conta no. 505 é de R$500,00. 

 

Escreva, em C, a função endividados, que recebe os seguintes dados através de seus 

argumentos de entrada: 

• o número de clientes devedores de um banco,  

• um vetor (de int) com os números de conta dos clientes endividados,  

• um vetor (de float) com as dívidas desses clientes,  

• um limite tolerável (float), e  

• o endereço de uma variável inteira onde a função deverá disponibilizar o número de 

clientes altamente endividados, ou seja, aqueles que têm dívida maior que o limite 

tolerável; 

e retorna um novo vetor de inteiros, ou seja, o endereço do primeiro elemento de um novo 

vetor, com os números de conta apenas dos clientes que têm dívida maior do que o limite 

tolerável. Esse novo vetor deve ser alocado dinamicamente com o tamanho exato 

necessário e deverá conter os números de conta desejados, na mesma ordem em que eles 

aparecem no vetor original.  A função deve também disponibilizar o número de clientes 

altamente endividados na variável inteira, cujo endereço foi fornecido como um dos 

argumentos na chamada da função. Caso não existam clientes altamente endividados ou 

caso não seja possível criar o novo vetor, a função deve retornar NULL. A função deve tirar 

proveito da ordenação das dívidas. 

Por exemplo, com os vetores acima mencionados e uma tolerância de R$1500,00, tem-se o 

vetor: {116, 100}. 

 

 

Questão 2 (2.0 pontos): 

Escreva a função semRepeticao que recebe uma cadeia de caracteres contendo uma 

palavra e retorna uma nova cadeia, ou seja, o endereço do primeiro caractere de uma nova 

cadeia alocada dinamicamente, do tamanho exato necessário,  contendo a sequência 

original mas sem os caracteres repetidos em sequência. Considere que a palavra recebida 

tem ao menos um caractere. Caso não seja possível criar a nova cadeia, a função retorna 

NULL. 

 Por exemplo: 

Para “ttaattuuu”, a função retorna a nova  cadeia  “tatu”. 
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Questão 3 (totalizando 4.0 pontos): 

 

No cinema Cink, para implementar o cadastro dos ingressos vendidos para um determinado 

filme em um certo dia, existe um vetor do tipo estruturado Ingresso definido como se segue: 

 
typedef struct sessao Sessao; 

struct sessao 

{ int horas; 

int minutos; 

}; 

 

typedef struct ingresso Ingresso; 

struct ingresso 

{ int  fila; 

  int  assento; 

    char  tipo; /* ´I´- inteira ou ´M´- meia */ 

Sessao  se;  

}; 

 

 

3.a) (1.5 pontos) Escreva a funcao valido, que recebe um ingresso  e uma sessão e verifica 

se aquele ingresso é para aquela sessão, ou seja, se as horas e minutos do ingresso e da 

sessão são iguais. A função retorna 1 em caso positivo e 0, caso contrário. 

 

3.b) (2.5 pontos) Considerando que o valor da inteira é R$30.00 e da meia R$15,00, escreva a 

função totalSessao, que recebe um vetor dos ingressos vendidos para aquele dia, o 

número de ingressos e uma sessão, e informa qual o total obtido com os ingressos vendidos 

para aquela sessão. Use obrigatoriamente a função da questão 3.a, mesmo que você não a 

tenha escrito. 

Por exemplo, para o vetor contendo 6 ingressos: 

Fila 8, assento 1, tipo ‘M’, sessão 4 horas e 30 minutos 

Fila 3, assento 5, tipo ‘M’, sessão 8 horas e 0 minutos 

Fila 1, assento 7, tipo ‘I’, sessão 4 horas e 30 minutos 

Fila 5, assento 5, tipo ‘I’, sessão 8 horas e 0 minutos 

Fila7, assento 1, tipo ‘M’, sessão 6 horas e 0 minutos 

Fila 4, assento 3, tipo ‘I’, sessão 8 horas e 0 minutos 

Tem-se um total de R$75,00 para a sessão das 8 horas e 0 minutos. 

 

OBS: No caso de você querer testar sua função aqui vai um exemplo de como criar 
facilmente e inicializar um vetor de Ingresso a ser usado no seu teste 

 
Ingresso venda[] =  

 { 

  {8,1,'M',{4,30}}, 

  {3,5,'M',{8,0}}, 

  {1,7,'I',{4,30}}, 

  {5,5,'I',{8,0}}, 

  {7,1,'M',{6,0}}, 

  {4,3,'I',{8,0}} 

 }; 
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Questão 4( 1.5 ponto): 

 

Escreva a função RECURSIVA  conta que recebe um vetor de float com as notas de uma 

turma, o número de notas e uma média, e retorna o número de notas maiores do que a 

média. 

Por exemplo, para o vetor {2.0, 6.0, 3.0, 8.0, 9.0, 5.0} e média 5.0, tem-se 3 notas. 

 

 

 
Protótipos de funções que podem ser úteis: 

 
stdio.h: 
int scanf (char* formato, ...); 

int printf (char* formato, ...); 

FILE* fopen (char* nome, char* modo); 

int fclose (FILE* fp); 

int fscanf (FILE* fp, char* formato, ...); 

int fprintf (FILE* fp, char* formato, ...); 

char* fgets(char* str, int size, FILE* fp)); 

int sscanf(char* str, char* formato, ...); 

stdlib.h: 
void* malloc (int nbytes); 

void* realloc (void *p, int nbytes); 

void  free (void* p); 

math.h: 
double sqrt (double x); 

double pow (double x, double exp); 

double cos (double radianos); 

double sin (double radianos); 

string.h: 
int strlen (char* s); 

int strcmp (char* s, char *t); 

char* strcpy (char* destino, char* fonte); 

char* strcat (char* destino, char* fonte); 

 

 

 


