
 
 

Programação 2 
Primeira Prova 

 
Aluno(a): ___________________________________________________________         Turma: ______ 

 

Observações: 

1. A interpretação de cada questão faz parte da prova. 

2. Em caso de dúvidas, chame o professor em sua mesa. Jamais faça perguntas em voz alta, para não 

desconcentrar os demais alunos. 

3. Os algoritmos devem ser escritos em C. 

4. Mostre as estruturas que for utilizar na prova, para que as questões possam ser corrigidas. 

 

PARTE I 
 

O programa de controle de estoques de uma fábrica mantém em um arquivo binário os dados 

referentes a vários elementos do tipo Produto, descrito a seguir: 

typedef struct { 

int codigo; // Código do produto 

char descricao[81]; // Descrição do produto 

int estoque; // Quantidade de produtos em estoque 

int substituto; /* Código de um produto que tenha substituído este produto 

(-1 caso o produto não tenha sido substituído) */ 

} Produto; 

 

Você deseja verificar se um certo produto se encontra em estoque. Para isso, escreva as seguintes 

funções: 

Questão 1) (4 pontos) Função que receba um ponteiro para o arquivo binário, já aberto, e o número de 

produtos contidos no arquivo. Aloque um vetor de ponteiros para produtos, armazene nele os dados 

dos produtos contidos no arquivo, e retorne o vetor criado. 

Questão 2) (6 pontos) Função que localize um produto no vetor a partir do seu código. A função deve 

receber como parâmetro o vetor de ponteiros para produtos, seu número de elementos e o código do 

produto a ser encontrado, e deve retornar um ponteiro para o produto encontrado (caso ele exista no 

estoque). Se o produto não existir ou se estiver fora de estoque e não houver substituto para ele, a 

função deve retornar NULL. Entretanto, se não houver quantidade em estoque mas houver indicação 

de substituto, a função deve retornar a posição na memória onde se encontra o produto substituto (para 

isso, realize nova busca pelo produto indicado no campo substituto através dessa mesma função). 

  



PARTE II 

 

O programa de gerenciamento de uma videolocadora mantém suas informações em diversos vetores, 

um dos quais contém dados sobre os clientes. Trata-se de um vetor de ponteiros para dados 

estruturados do tipo Cliente, definido a seguir: 

typedef struct { 

int cadastro; // Numero de cadastro do cliente 

char nome[81]; // Nome do cliente 

Endereco *ender; // Endereco do cliente 

Data nasc; // Data de nascimento do cliente 

}Cliente; 

 

Os tipos Endereco e Data são descritos a seguir: 

typedef struct { 

char rua[81]; 

char complemento[30]; 

char bairro[31]; 

char cep[11]; 

} Endereco; 

typedef struct { 

int dia; 

int mes; 

int ano; 

} Data; 

 

Você deseja elaborar uma mala direta para os aniversariantes do mês. Para isso, escreva as seguintes 

funções: 

Questão 3) (6 pontos) Função que receba um vetor de ponteiros para os dados dos clientes, seu 

número de elementos e um inteiro representando o mês de interesse. Retorne um novo vetor de 

ponteiros para o tipo Cliente (alocado dinamicamente) apresentando apenas os clientes que fazem 

aniversário naquele mês, em ordem crescente de CEP. Como critério de desempate (para clientes com 

mesmo CEP), utilize primeiramente o nome da rua do cliente. Em caso de novo empate, compare o 

complemento do endereço. O tamanho do novo vetor deve ser calculado através da função auxiliar. 

Questão 4) (4 pontos) Função que armazene em um arquivo texto (cujo nome será recebido como 

parâmetro) o nome, a data de nascimento e o endereço dos aniversariantes do mês. O vetor de 

aniversariantes será calculado através da função anterior. O formato do arquivo deve ser: 

CLIENTE: Seu Madruga 

04/12/1981 

Rua Fulano de Tal. Número 57, apto 1204. Jardim Asteca. 29.029-029 

CLIENTE: Pedro Álvares Cabral 

21/04/1500 

Rua Pero Vaz de Caminha. Número 1500. Monte Pascoal. 29.029-029 

 

 

 

 

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

(Fernando Sabino) 

 


