
Programação 2 
Prova Final – 2011/1 

 
 

Uma empresa mantém, aramazenado em um arquivo binário, o catálogo de seus produtos disponíveis em 

estoque. As informações contidas no arquivo são semelhantes às da tabela abaixo: 
 

Nome do 

Produto 

Código do 

Produto 

Preço de 

Compra 

Fornecedor Quantidade Disponível 

em Estoque 

Preço de 

Venda 

Arroz Tipo 1 1002 5.20 Super 90 6.80 

Feijão 2032 1.80 Ultra 180 2.10 

Arroz Tipo 1 1002 5.00 Max 30 6.80 

Feijão 2032 1.30 Max 45 2.10 

 

Note que um mesmo produto possui um único código, nome e preço de venda, mas pode possuir preço de 

compra e fornecedor diferentes. 
 

Questão 1 – 10 pontos) Implemente a estrutura que aramazenará os dados de um produto. Considere que o 
nome e o fornecedor de cada produto possuirá no máximo 30 caracteres. 
 

Questão 2 – 25 pontos) Implemente uma função que receba o número o número N de produtos cadastrados e 
um arquivo binário já aberto contendo as respectivas informações dos protudos (na ordem em que aparecem 

na tabela) e: 

 Aloque um vetor de ponteiros para aramazenar os N produtos. 
 Leia, da forma mais eficiente possível, os dados dos produtos contidos no arquivo binário e salve-os 

no vetor. 

 Retorne o vetor de ponteiros com os produtos que foram lidos. 

 
Questão 3 – 20 pontos) Implemente uma função que receba o vetor de ponteiros para produtos e ordene-os 

da seguinte maneira: 
 Os produtos serão classificados em ordem crescente pelo nome do fornecedor. 

 Produtos do mesmo fornecedor serão ordenados crescentemente pelo número do produto. 

 

Questão 4 – 25 pontos) Implemente uma função que receba o vetor ordenado pela função anterior e imprima 
o fornecedor com o maior número de produtos comercializados com pela empresa. 
 

Questão 5 – 20 pontos) Implemente uma função que receba o mesmo vetor da função anterior e imprima o 
nome e o fornecedor do produto que renderá mais lucro para a empresa caso todas as suas unidades sejam 

vendidas. 
 
 

Instruções: Nenhum material pode ser consultado. Os algoritmos devem ser implementados em C. A prova é 
individual. Caso se comunique com algum aluno durante a prova, sua prova será anulada. Cabe ao aluno 

julgar os parâmetros que precisam ser recebidos em cada função. Seus programas só podem utilizar funções 

das bibliotecas “stdlib.h”, “stdio.h” e “string.h”. Para utilizar outra biblioteca, consulte o professor.  
 
 

 

“Nenhum passo atrás que não seja para tomar impulso.” (Che) 


