
QUESTÃO 1: 
No Departamento de Transporte, para implementar o cadastro dos carros existe 
um vetor do tipo estruturado Carro definido como se segue: 
 

 
 
1.a) Escreva a função exibeVetorDeCarros, que recebe um vetor de carros, o 
número de carros e exibe os dados de todos os carros do vetor 
.  
2) Escreva a função obtemRegistrosDeUmAno, que recebe os seguintes dados 
através de seus argumentos de entrada: 
• um vetor (de Carro) com carros da concessionária,  
• o número de carros,  
• um ano , e  
• o endereço de uma variável inteira onde a função deverá disponibilizar o número 
de carros desse ano;  
 
e retorna um novo vetor de inteiros, ou seja, o endereço do primeiro elemento de 
um novo vetor, com os registros apenas dos carros daquele ano. Esse novo vetor 
deve ser alocado dinamicamente com o tamanho exato necessário e deverá conter 
os registros desejados, na mesma ordem em que eles aparecem no vetor original. 
 
A função deve também disponibilizar o número de carros desse ano na variável 
inteira, cujo endereço foi fornecido como um dos argumentos na chamada da 
função. Caso não existam carros desse ano ou caso não seja possível criar o novo 
vetor, a função deve retornar NULL.  
 
OBS: No caso de você querer testar sua função aqui vai um exemplo de como 
criar facilmente e inicializar um vetor de Carro a ser usado no seu teste  
 

 
 
 
  



QUESTÃO 2: 
O cadastro dos eleitores de uma determinada zona eleitoral é mantido utilizando-se um 

contador com o número de eleitores e dois vetores de inteiros: um vetor de inteiros com 

todas as inscrições (inscrição é considerada um inteiro) dos eleitores dessa determinada 

zona eleitoral e um vetor de inteiros com as idades desses eleitores (onde idade[k] é a 

idade do eleitor de inscrição insc[k]). 

 

2.a) Escreva a função contaEleitoresOpcionais que : 

- recebe um vetor de inteiros com as idades desses eleitores e o número de eleitores; 

- devolve dois valores: o número de eleitores com idade estritamente menor do que 18 

anos e o número de eleitores com idade estritamente maior do que 65 anos. O tipo de 

retorno da função é void. Observe que, nesse caso, a sua função deverá receber além do 

vetor e do número de eleitores, outros dois parâmetros para poder devolver esses dois 

valores. 

 

2.b) Escreva agora a função obtemEleitoresObrigatorios que : 

- recebe um vetor de inteiros com todas as inscrições dos eleitores de uma determinada 

zona eleitoral, um vetor de inteiros com as idades desses eleitores (onde idade[k] é a 

idade do eleitor de inscrição insc[k]) e o número de eleitores; recebe também o endereço 

de uma variável inteira onde será devolvido o número de eleitores obrigatórios; 

- retorna (o endereço do primeiro elemento de) um novo vetor de inteiros, do tamanho 

exato necessário, apenas com as inscrições dos eleitores que são obrigados a votar, ou 

seja, que têm idade maior ou igual a 18 anos e menor ou igual a 65 anos. A função 

também deve devolver na variável inteira cujo endereço foi fornecido como argumento na 

chamada da função o número de eleitores obrigatórios. A função pode utilizar a função do 

item 1.A. Caso não exista nenhum eleitor obrigatório, a função retorna NULL. Caso não 

seja possível alocar o espaço necessário, a função retorna NULL. 


