
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) Escolhe exatamente 4 questões para resolver e indique nesta folha as  
que devem ser corrigidas. Todas possuirão o mesmo valor.

Questão 1) Na primeira fase de um certo torneio de futsal, todos os times jogarão entre si exatamente 
uma vez. Crie um procedimento que receba um inteiro n com o número de times inscritos e um vetor 
com o nome destes times, e imprima a listagem de todos os jogos da primeira fase. Observações: (1)  
Um time não pode jogar contra ele mesmo. (2) A ordem dos times em cada jogo não importa. (3) Em 
cada linha do resultado deve ser mostrado apenas um jogo.

Questão  2) Uma  empresa  deseja  saber  quais  foram  os  seus  funcionários  contratados  mais 
recentemente.  Para  isso,  crie  um procedimento  que  receba  um vetor  com o  número  (inteiro)  de 
matrícula de cada funcionário e outro vetor contendo o número (inteiro) de meses de trabalho de cada 
um deles. Além dos vetores, o procedimento recebe como parâmetros o tamanho  n dos vetores e a 
quantidade  x de  funcionários  mais  recentes  a  serem impressos.  Cada  posição  i do  segundo vetor 
corresponde ao tempo de serviço do funcionário na posição i do primeiro vetor. Exemplo:

Vetor de funcionários:
234 44 12 331 567 88 9 10

Vetor de tempo de serviço:
10 3 10 7 8 2 29 35

Saída do procedimento para x = 3:
88  44  331

Questão 3) A mesma empresa deseja saber se seus produtos estão dando lucro. Para isso, crie um 
procedimento que recebe um vetor contendo o preço (número real) de  n mercadorias e outro vetor 
contendo o preço de venda de cada uma delas. Cada posição  i do primeiro e do segundo vetor se 
referem sempre a um mesmo produto. O procedimento deve receber também o tamanho n dos vetores 
e imprimir: (1) a quantidade de produtos que tiveram menos de 10% de lucro e (2) a porcentagem de 
produtos com lucro superior a 20%.

Questão 4)  Defina um procedimento que receba como parâmetros  uma matriz quadrada  M e  seu 
número m de linhas e de colunas. O procedimento deve transformar a matriz M na matriz transposta de 
M, em seguida transformar essa matriz transposta em uma matriz diagonal inferior e, por fim, imprimir 
a matriz resultante.  Observações: (1) O procedimento  não pode criar matrizes auxiliares.  (2) Uma 
matriz é triangular inferior quando todos os seus elementos acima da diagonal principal são iguais a 0.

Questão 5) Crie uma função que receba uma matriz  M, seu número  m de linhas e seu número  n de 
colunas,  e  verifique  se  ela  é  uma  matriz  identidade  (ou  seja,  se  todos  os  elementos  da  diagonal 
principal são iguais a  1 e  o restante iguais a  0).  Crie também um procedimento que receba estes 
mesmos parâmetros, verifique se a matriz é identidade (utilizando a função criada anteriormente) e, 
em caso positivo, transforme os elementos abaixo da diagonal principal em 2 e os acima em 3.

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


