
Prova Substitutiva de Programação 1 
 

Assinale a(s) prova(s) que deve(m) ser substituída(s):  

(   ) Prova 1  (   ) Prova 2  (   ) Prova 3 

 

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. 

 

Questão 1) Uma empresa de teatro planeja realizar uma série de espetáculos. A direção calcula que, a R$ 5,00 o 

ingresso, serão vendidos 120 ingressos e as despesas totalizarão R$ 200,00. A cada diminuição de R$ 0,50 no 

preço do ingresso, espera-se que sejam vendidos 26 ingressos a mais.  

Crie um algoritmo que imprima uma tabela de valores do lucro esperado em função do preço do ingresso, 

variando o preço de R$ 5,00 a R$ 1,00 (de R$ 0,50 em R$ 0,50). Imprima também o lucro máximo esperado, o 

preço e o número de ingressos correspondentes a esse lucro máximo 

 

Questão 2) Intercalação é o processo utilizado para construir um vetor ordenado, de tamanho n+m, a partir de 

um vetor de tamanho n e outro vetor de tamanho m (ambos ordenados). O terceiro vetor a seguir, por exemplo, é 

resultante da intercalação dos dois primeiros: 

 

1 8 12 331 

 

10 31 120 745 878 

 

1 8 10 12 31 120 331 745 878 

 

Implemente um procedimento que receba três vetores ordenados de inteiros e o tamanho dos dois primeiros 

como parâmetros, e grave no terceiro a intercalação dos dois primeiros. Considere que o tamanho do terceiro 

vetor é igual à soma do tamanho dos dois primeiros. 

 

Questão 3) Seja 

 

𝑃 = 𝑎𝑛𝑋
𝑛 +  𝑎𝑛−1𝑋

𝑛−1 + 𝑎𝑛−2𝑋
𝑛−2 + ⋯+ 𝑎1𝑋 + 𝑎0 

 

Escreva um algoritmo que: 

a) Leia o valor de n (considere que n ≤ 50); 

b) Leia cada coeficiente ai, i = 0, 1, 2, ..., n ,e armazene-os em um vetor; 

c) Leia 30 valores para X e imprima cada P obtido; 

 

Questão 4) Considere que uma empresa de estatísticas possui o cadastro com os seguintes dados de cada 

município brasileiro: Nome, População, Índice de Alfabetização e Renda per Capita. Além disso, um Estado 

possui um Nome, um vetor de municípios e o número de municípios. Os registros são mostrados a seguir: 
registro Municipio 

var 

    nome: caractere 

    população: inteiro 

    alfab: real 

    renda: real 

fimregistro 

registro Estado 

var 

    nome: caractere 

    n: inteiro 

    mun: vetor[i..n] de registro 

                        Municipio 

Fimregistro 

 

Crie um procedimento que receba como parâmetros um vetor de estados e o tamanho do vetor, e imprima o 

município mais populoso, seguido do Estado a que ele pertence. 

 

Questão 5) Utilizando os registros descritos na questão anterior, crie um procedimento que imprima os seguintes 

dados dos 10 municípios de maior renda per capita de cada Estado: nome do Estado a que ele pertence, nome do 

município em questão e seu índice de alfabetização. 

 

“O pensamento só começa com a dúvida.” (Roger Martin Du Gard) 


