
 Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores 2006/2007 

 Programação 2 2º Semestre 

 Trabalho Prático P1B 

 

Efectue as tarefas de programação descritas abaixo, usando a linguagem C++ 
em ambiente Linux. 

 
Grupo 1 

 
 
Pretende-se escrever um programa em C++, denominado “pcerto”, que simula a 
primeira fase do concurso Preço Certo. O código fonte do programa deve ser escrito no 
ficheiro com o nome “pcerto.cpp”, e deve ser compilado com o comando: 

g++ pcerto.cpp –o pcerto 

Construa o programa de acordo com as alíneas que se seguem. Teste sempre o programa 
no final de cada alínea. 
 
a) O programa deve ler do standard input tentativas de adivinhar o preço correcto 

(números inteiros), e escrever no ecrã uma de três mensagens, consoante o preço 
indicado seja menos, igual, ou superior ao preço correcto (este deve ser determinado 
previamente, no próprio código). 

  
Experimentar o programa com entrada de dados do teclado. Para sinalizar o fim da 
entrada de dados a partir do teclado, deve digitar ctrl-D. 

 
b) O programa deve ser invocado com cinco argumentos. O primeiro indica o preço 

correcto. Os quatro seguintes indicam as apostas dos quatro concorrentes. O 
programa deve imprimir qual o jogador que mais se aproximou do preço correcto, 
sem o ultrapassar. Caso dois dos concorrentes apresentem o mesmo valor, deve 
imprimir uma mensagem de erro “Preços iguais”. 

Para aceder aos argumentos passados na linha de comando, é necessário declarar 

int main(int argc, char *argv[]) 

em que argc é o número de argumentos (incluindo o nome do programa) e argv é 
o array de argumentos. Assim, ao chamar pcerto 50 10 20 30 40, argc é 6, 
argv[0] é “pcerto“,  argv[1] é “50“, argv[2] é “10“… 
 

c) O primeiro argumento deve ser substituído pelo nome do ficheiro de onde se deve 
ler o preço correcto. Por exemplo: 

pcerto pc.txt 10 20 30 40 
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Grupo 2 
 

 
Pretende-se escrever um programa em C++, denominado “router”, que mostra 
informação sobre serviços de rede. O código fonte do programa deve ser escrito no 
ficheiro com o nome “router.cpp”, e deve ser compilado com o comando: 

g++ router.cpp –o router 

Construa o programa de acordo com as alíneas que se seguem. Teste sempre o programa 
no final de cada alínea. 
 
a) O programa deve ler do standard input um inteiro, representativo da velocidade de 

ligação. O programa deve imprimir no ecrã a lista dos serviços (nome, tipo de 
serviço e IP) com a velocidade indicada. Devem existir pelo menos 3 serviços, cada 
um caracterizado pelo nome, velocidade, IP de administração e tipo de serviço (este 
pode ter o valor “casa”, “empresa” ou “ensino”). 
 
Experimentar o programa com entrada de dados do teclado. Para sinalizar o fim da 
entrada de dados a partir do teclado, deve digitar ctrl-D. 

 
b) O programa deve ser invocado com um argumento, o qual indica o tipo de serviço. 

O programa deve usar o tipo de serviço para filtrar os serviços mostrados ao 
utilizador, quando este insere a velocidade. Se a chamada for realizada sem 
argumentos, o programa deve imprimir uma mensagem de erro. 

Para aceder aos argumentos passados na linha de comando, é necessário declarar 

int main(int argc, char *argv[]) 

em que argc é o número de argumentos (incluindo o nome do programa) e argv é 
o array de argumentos. Assim, ao chamar router empresa, argc é 2, argv[0] é 
“router“ e argv[1] é “empresa“. 
 

c) O programa deve aceitar um argumento extra, o qual é o nome do ficheiro onde se 
deve escrever aquilo que escreveria na consola. 

 
 
Sugestão: Escrever uma função processa_ficheiro para tratar um stream, que pode 
ser um ficheiro já aberto ou o standard output. Esta função deve ter um argumento do 
tipo referência para ostream. Note que onde se espera uma variável do tipo ostream 
(como é o caso de cout) também se pode passar uma variável de um tipo derivado, 
como é o caso de ofstream. 
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Grupo 3 
 

 
Pretende-se escrever um programa em C++, denominado “cinema”, o qual apresenta 
informação referente a filmes. O código fonte do programa deve ser escrito no ficheiro 
com o nome “cinema.cpp”, e deve ser compilado com o comando: 

g++ cinema.cpp –o cinema 

Construa o programa de acordo com as alíneas que se seguem. Teste sempre o programa 
no final de cada alínea. 
 
a) O programa deve ler do standard input o nome do filme (string), e escrever no ecrã 

o nome do realizador e a duração do filme. Devem existir pelo menos 3 filmes e 
correspondentes realizadores e durações disponíveis. Caso o filme em questão não 
exista, deve ser impressa uma mensagem de erro. 
 
Experimentar o programa com entrada de dados do teclado. Para sinalizar o fim da 
entrada de dados a partir do teclado, deve digitar ctrl-D. 

 
b) O programa deve ser invocado com um argumento, o qual indica a duração do filme. 

Para aceder aos argumentos passados na linha de comando, é necessário declarar 

int main(int argc, char *argv[]) 

em que argc é o número de argumentos (incluindo o nome do programa) e argv é 
o array de argumentos. Assim, ao chamar cinema 109, argc é 2, argv[0] é 
“cinema“ e  argv[1] é “109“. 
 

c) O programa deve aceitar um argumento extra, o qual é o nome do ficheiro onde se 
encontram os filmes e informação sobre os mesmos. O ficheiro está organizado em 
blocos de 3 linhas, contendo o nome do filme, realizador e duração, como no 
exemplo abaixo: 

The Good Shepherd 
Robert de Niro 
167 
The Last King of Scotland 
Kevin Macdonald 
121 
Blood Diamond 
Edward Zwick 
143 
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Grupo 4 
 

 
Pretende-se escrever um programa em C++, denominado “cantina”, que dá informações 
sobre cantinas. O código fonte do programa deve ser escrito no ficheiro com o nome 
“cantina.cpp”, e deve ser compilado com o comando: 

g++ cantina.cpp –o cantina 

Construa o programa de acordo com as alíneas que se seguem. Teste sempre o programa 
no final de cada alínea. 
 
a) O programa deve ler do standard input o dia da semana (segunda, terça, …) e 

apresentar no ecrã os três pratos disponíveis para esse dia – carne, peixe e dieta. 
Devem ser disponibilizados os dias de segunda a sexta. 

  
Experimentar o programa com entrada de dados do teclado. Para sinalizar o fim da 
entrada de dados a partir do teclado, deve digitar ctrl-D. 

 
b) O programa deve ser invocado com um argumento, o qual indica o tipo de prato 

pretendido pelo utilizador (peixe, carne, dieta ou todos). Quando o utilizador inserir 
o dia da semana, deve ser apresentado apenas o prato do tipo indicado. 

Para aceder aos argumentos passados na linha de comando, é necessário declarar 

int main(int argc, char *argv[]) 

em que argc é o número de argumentos (incluindo o nome do programa) e argv é 
o array de argumentos. Assim, ao chamar cantina carne, argc é 2, argv[0] é 
“cantina“ e argv[1] é “carne“. 
 

c) O programa deve aceitar um argumento adicional, o qual indica o nome do ficheiro 
onde se encontra a ementa da cantina. Por exemplo: 

cantina carne ementa.txt 
 
O ficheiro deve conter dados em blocos de quatro linhas, indicativas do dia da semana, 
prato de carne, peixe e dieta, respectivamente. Por exemplo: 
   segunda 
   bife com batatas fritas 
   dourada grelhada 
   pescada cozida 
   terça 
   espetada de porco 
   bacalhau com natas 
   cozido à portuguesa 
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Grupo 5 
 

 
Pretende-se escrever um programa em C++, denominado “tabuada”, que apresenta 
tabuadas de multiplicação. O código fonte do programa deve ser escrito no ficheiro com 
o nome “tabuada.cpp”, e deve ser compilado com o comando: 

g++ tabuada.cpp –o tabuada 

Construa o programa de acordo com as alíneas que se seguem. Teste sempre o programa 
no final de cada alínea. 
 
a) O programa deve ler do standard input a tabuada que se pretende representar e 

apresentar no ecrã a tabuada desse número (multiplicar o número por 1 até 10). 
  

Experimentar o programa com entrada de dados do teclado. Para sinalizar o fim da 
entrada de dados a partir do teclado, deve digitar ctrl-D. 

 
 
b) O programa deve ser invocado com um argumento, o qual indica até que número 

deve ser feita a multiplicação e apresentação da tabuada. 
Assim, se o utilizador invocar tabuada 15, ao inserir um número no standard 
input, deve ser apresentada a sua multiplicação até 15. 

Para aceder aos argumentos passados na linha de comando, é necessário declarar 

int main(int argc, char *argv[]) 

em que argc é o número de argumentos (incluindo o nome do programa) e argv é 
o array de argumentos. Assim, ao chamar tabuada 15, argc é 2, argv[0] é 
“tabuada“ e argv[1] é “15“. 
 

c) O programa deve aceitar um argumento extra, o qual é o nome do ficheiro onde se 
deve escrever aquilo que escreveria na consola. 

 
 
Sugestão: Escrever uma função processa_ficheiro para tratar um stream, que pode 
ser um ficheiro já aberto ou o standard input. Esta função deve ter um argumento do 
tipo referência para ostream. Note que onde se espera uma variável do tipo ostream 
(como é o caso de cout) também se pode passar uma variável de um tipo derivado, 
como é o caso de ofstream. 
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Grupo 6 
 

 
Pretende-se escrever um programa em C++, denominado “mb”, que simula o 
funcionamento de uma caixa multibanco. O código fonte do programa deve ser escrito 
no ficheiro com o nome “mb.cpp”, e deve ser compilado com o comando: 

g++ mb.cpp –o mb 

Construa o programa de acordo com as alíneas que se seguem. Teste sempre o programa 
no final de cada alínea. 
 
a) O programa deve ler do standard input uma string, indicativa da operação a realizar, 

e um inteiro, indicativo do montante associado. Devem ser permitidas as operações 
de “lev” (levantamento), “dep” (depósito) e “con” (consulta). O programa deve 
apresentar o resultado da operação efectuada sobre uma conta com um saldo inicial 
de 1000€. No caso de uma consulta, deve ser colocado o valor 0 como montante. 
 
Experimentar o programa com entrada de dados do teclado. Para sinalizar o fim da 
entrada de dados a partir do teclado, deve digitar ctrl-D. 
 
 

b) O programa deve ser invocado com um argumento, indicativo do saldo inicial da 
conta. 

Para aceder aos argumentos passados na linha de comando, é necessário declarar 

int main(int argc, char *argv[]) 

em que argc é o número de argumentos (incluindo o nome do programa) e argv é 
o array de argumentos. Assim, ao chamar mb 1250, argc é 2, argv[0] é “mb“ e  
argv[1] é “1250“. 
 
 

c) O programa deve aceitar como argumento não o montante inicial da conta, mas o 
nome do ficheiro onde se encontra esse valor. Por exemplo: 

mb saldo.txt 
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Grupo 7 
 

 
Pretende-se escrever um programa em C++, denominado “parque”, que simula o 
funcionamento de um parque automóvel. O código fonte do programa deve ser escrito 
no ficheiro com o nome “parque.cpp”, e deve ser compilado com o comando: 

g++ parque.cpp –o parque 

Construa o programa de acordo com as alíneas que se seguem. Teste sempre o programa 
no final de cada alínea. 
 
a) O programa deve ler do standard input um double, representativo do dinheiro detido 

pelo utilizador. O programa deve indicar quantas horas o utilizador pode ter a sua 
viatura estacionada no parque. Para isso, deve ser utilizada a seguinte tabela de 
preços: 

1ª Hora – 1.0 euros 
2ª Hora – 2.0 euros 
3ª Hora – 2.5 euros 
4ª Hora – 3.0 euros 
5ª Hora – 3.5 euros 
6ª Hora em diante – 5.0 euros 

 
Caso o montante não permita ao utilizador permanecer no parque, deve ser impressa 
uma mensagem indicativa. 
Experimentar o programa com entrada de dados do teclado. Para sinalizar o fim da 
entrada de dados a partir do teclado, deve digitar ctrl-D. 
 

b) O programa deve ser invocado com um argumento, que indica se o cliente é normal 
(“n”) ou sócio (“s”) do parque. Neste último caso, o preço é de 4 euros, 
independentemente do tempo utilizado. 

Para aceder aos argumentos passados na linha de comando, é necessário declarar 

int main(int argc, char *argv[]) 

em que argc é o número de argumentos (incluindo o nome do programa) e argv é 
o array de argumentos. Assim, ao chamar parque s, argc é 2, argv[0] é 
“parque“ e  argv[1] é “s“. 
 

c) O programa deve aceitar como argumento adicional o nome do ficheiro onde se 
encontra o tarifário do parque para não sócios. O ficheiro deve conter seis linhas, 
sendo que cada uma deve conter o preço, como indicado na tabela acima: 

1.0 
2.0 
2.5 
3.0 
3.5 
5.0 

 

 


