
Programação 1 – Prova Final
04/12/2009

Aluno(a): ___________________________________________________________         Turma: ______

Observações: (1) Em caso de dúvidas, chame o professor individualmente em sua mesa. Jamais tire a  
dúvida em voz alta, para não atrapalhar os demais alunos. (2) Os algoritmos devem ser escritos em 
Portugol ou C. Antes de utilizar outra linguagem, consulte o professor.  (3) A interpretação de cada  
questão faz parte da prova.

Uma loja possui um programa que mantém armazenados os produtos vendidos por ela e os clientes cadastrados. 
Um cliente possui os dados Nome, CPF e Endereço (todos são armazenados como Strings). Um produto possui 
um código (inteiro), um valor unitário (real), um  nome e uma  descrição (Strings). Existe um vetor com os 
dados de todos os clientes e um vetor com os produtos em estoque.
A loja também armazena o histórico de pedidos já realizados, ou seja, dos produtos que já foram vendidos. Cada 
pedido possui:

a) Número do pedido (inteiro);
b) Quantidade (inteiro);
c) Índice do produto (inteiro referente à posição que o produto ocupa no vetor de produtos);
d) Índice do cliente (inteiro referente à posição que o cliente ocupa no vetor de clientes);
e) Status (valor lógico que, quando verdadeiro, indica que o produto já foi entregue);

Questão 1) Descreva os registros “Cliente”, “Produto” e “Pedido”, explicados acima. (1 ponto)

Questão 2)  Crie um procedimento que receba como parâmetro o vetor de pedidos, o vetor de produtos e o 
tamanho dos dois vetores, e imprima uma tabela com o número de todos os pedidos realizados, o nome do 
produto vendido no pedido e o valor total do pedido.
Crie  separadamente  uma função  que  receba  como parâmetro  um registro  Pedido,  o  vetor  de  produtos  e  o 
tamanho deste vetor, e retorna o valor total do pedido. (2 pontos)

Exemplo de saída:

1234 / Maçã Verde / R$ 4
1222 / Milho Verde / R$ 10
1223 / Caqui / R$ 4.5

Questão 3)  Crie um procedimento que receba como parâmetros o vetor de pedidos, o vetor de clientes e o 
tamanho dos dois vetores, e imprima o nome do cliente que realizou a compra mais cara. Utilize a função de 
cálculo do valor total feita na questão acima. (2 pontos)

Questão 4) Para ajudar o entregador da loja, crie um procedimento que receba como parâmetros os três vetores 
(de produtos, de clientes e de pedidos) e o tamanho dos três vetores, e imprima uma tabela com o nome do 
produto, a quantidade e o endereço de entrega de todos os pedidos que ainda não tiverem sido entregues.  (2  
pontos)

Questão 5) Crie uma função que receba como parâmetros o vetor de produtos, o tamanho do vetor e um inteiro 
X, e retorne o produto do vetor cujo código é igual a  X.  Se o produto não estiver cadastrado, imprima uma 
mensagem de erro e retorne o valo -1. (1,5 ponto)

Questão 6) Supondo que a loja queira manter o vetor de produtos armazenados em ordem crescente pelo código 
do produto, crie um procedimento que receba como parâmetros o vetor de produtos e seu tamanho, e ordene o 
vetor. (1,5 ponto)

“No fim tudo dá certo, e se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim” (Fernando Sabino)


