
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. (4) A modularização de cada questão também será avaliada.

O professor Hilário é tão organizado que mantém armazenados os dados de todos os alunos que já tiveram aula com ele 
e das disciplinas que ele já lecionou. Cada disciplina possui:

a) nome, uma String contendo o nome da disciplina.
b) sem, um elemento do registro tipo Semestre, que contém um ano e um semestre (ambos inteiros).  Exemplo:  

para o semestre 2009-2, são armazenados o ano 2009 e o semestre 2.
c) per, um inteiro contendo o período do curso em que a disciplina é ofertada. Exemplo: para uma disciplina de 8o 

período, é armazenado o número 8.
d) n_alunos, um inteiro contendo o número de alunos matriculados.
e) alunos, um vetor de elementos do tipo registro Aluno. Em cada registro Aluno, o professor armazena:

1) nome, que é uma String contendo o nome do aluno.
2) prova1, prova2, prova3, part e provafinal, que são números reais contendo as notas que o aluno obteve, 

respectivamente, na primeira prova, na segunda prova, na terceira prova, na participação e na prova final.
3) faltas, que é um número real contendo o percentual de horas que o aluno faltou.

Questão 1) Descreva os registros “Semestre”, “Disciplina” e “Aluno”, explicados acima. (1 ponto)

Questão 2)  Dados um vetor com as disciplinas já lecionadas pelo professor, o tamanho deste vetor, o nome de uma 
disciplina e o semestre em que a disciplina foi lecionada, crie um procedimento que imprima o nome e a média final de 
cada aluno matriculado na disciplina.

Para isso, implemente separadamente a função que calcula e retorna a média de um aluno, dado um registro aluno como 
parâmetro. Considere que “prova1”, “prova2” e “prova3” possuem peso 3 e “part” possui peso “1”. A nota da prova 
final corresponde a 60% da nota final caso o aluno tenha ficado com menos de 60 pontos na média parcial. Além disso, 
considere que a nota da terceira prova pode substituir a nota da primeira ou da segunda prova (apenas a menor delas), 
caso ela não tenha sido a menor nota entre as provas. (2 pontos)

Questão  3)  Dados  um  vetor  com  as  disciplinas  já  lecionadas  pelo  professor  e  o  tamanho  deste  vetor,  crie  um 
procedimento que imprima o nome e o período da disciplina que possui o maior número de alunos com média 100. Para 
calcular a média de um aluno, utilize a função implementada na questão anterior. (2 pontos)

Questão  4)  Dados  um  vetor  com  as  disciplinas  já  lecionadas  pelo  professor  e  o  tamanho  deste  vetor,  crie  um 
procedimento que imprima o nome e o semestre da disciplina com melhor média geral.
A média geral deve ser calculada em uma função separada, que recebe como parâmetro um vetor de registros “Aluno” e 
o tamanho deste vetor. (1,5 ponto)

Questão  5)  Dados  um  vetor  com  as  disciplinas  já  lecionadas  pelo  professor  e  o  tamanho  deste  vetor,  crie  um 
procedimento recursivo que imprima o nome de cada disciplina seguido de seu percentual de alunos aprovados. 
Crie uma função separada para verificar se um aluno foi aprovado (dado um registro “Aluno”) e considere que um 
aluno só é aprovado se sua média final for superior a 60% e seu número de faltas for inferior a 25%. (2 pontos)

Questão 6) Crie um procedimento que imprima o percentual geral de alunos aprovados pelo professor. Utilize a função 
que verifica se um aluno foi aprovado, implementada na questão anterior. (1,5 ponto)

“Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas do que pelas suas respostas” (Voltaire)


