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

Grupo 1 
 
Pretende-se escrever um programa em C++, denominado "Palindromo", para armazenar 
palíndromos (palavra cuja leitura é a mesma, quer se faça da esquerda para a direita, quer se 
faça da direita para a esquerda. Por exemplo “OVO”, “RADAR”, “REVIVER”, “OSSO”).  
O programa deve conter uma classe denominada CPalindromo com a seguinte estrutura: 

 
class CPalindromo  
{ 
    string palindromo; 
    bool impar; 
 
  public: 
    class CPalindromoInvalido  
    { 
      public: 
        CPalindromoInvalido(const string palavra) {  
          cerr << palavra << " nao e um palindromo"  << endl; 
        } 
    }; 
 
    CPalindromo () {impar = false;} 
    int size (){} 
    void setPalindromo(const string palavra); 
 
    friend ostream& operator<< (ostream& os, CPalin dromo& pal); 
}; 
 

O código fonte do programa deve ser escrito em 2 ficheiros (“Palindromo.h” com a definição da 
classe e “Palindromo.cpp” com a implementação da classe e código principal) e deve ser 
compilado com o comando: 

g++ Palindromo.cpp -o Palindromo 
 
a) Implemente o membro-função  

 
void CPalindromo::setPalindromo (const string palav ra) 
 

que inicializa o membro-dado palindromo  da classe com palavra. Se palavra  não for um 
palindromo a função deve lançar uma excepção CPalindromoInvalido . Se palavra  for um 
palindromo, apenas a metade necessária deve ser guardada em palindromo  e impar  deve ser 
colocado a true  se palavra  tem um número ímpar de letras. Por exemplo 

 
- palavra = “RADAR” deve resultar em palindromo=“RA D” e impar= true  
- palavra = “OSSO” deve resultar em palindromo=“OS”  e impar= false  
 

Teste devidamente no main  do programa a função setPalindromo  com as palavras 
“RADAR”, “OSSO”, “CARAMELO”. 
 
b) Implemente a função  

 
int lerPalindromos (vector<CPalindromo *>& vp, cons t char * filename); 
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para ler palíndromos de um ficheiro de palavras. Apenas as palavras palíndromos devem ser 
inseridas no vector. Teste com um ficheiro constituído por palavras palíndromos e não 
palindromos. 
 
c) Implemente a função 

 
int apagaPalindromosPequenos (vector<CPalindromo *> & vp, int minSize); 
 

que apaga do vector vp  os palíndromos menores que minSize . 
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Efectue as tarefas de programação descritas abaixo, usando a linguagem C++ 
em ambiente Linux. 

 
Grupo 2 

 
Pretende-se escrever um programa em C++, denominado "ViaVerde" que permita o registo de 
viaturas que passam pela faixa da via verde de uma auto-estrada com portagem. O programa 
deve conter uma classe denominada CViaVerde  com a seguinte estrutura: 

 
class CViaVerde { 
  public: 
    class DH { 
      public: 
        int dia, mes, ano;  // data 
        int hora, minuto, segundo;   // hora 
    }; 
 
    class REGISTO { 
      public: 
        DH data; 
        string matricula; 
        int classe; 
        int tipo;    // 1: entrada; 2: saída 
        string local; 
     }; 
 
  private: 
    vector<REGISTO *> registos; 
 
  public: 
    CViaVerde (const char *filename); 
 
    void adicionaRegisto (const char *filename); 
    void guardaRegistos (const char *filename); 
    vector<REGISTO *> local(const string portagem);  
    void imprimeRegistos(ostream &output, int cls);  
    void ordenaRegistos(); 
}; 
 

Execute as tarefas seguintes, tendo sempre o cuidado de testar no programa principal (função 
main ), todas as funções criadas. O código fonte do programa deve ser escrito em 2 ficheiros 
(“ViaVerde.h” com a definição da classe e “ViaVerde.cpp” com o código da classe e o 
programa principal) e deve ser compilado com o comando:  

g++ ViaVerde.cpp -o ViaVerde. 
 
a) Implemente o construtor  

 
CViaVerde (const char *filename); 
 

que permite preencher o vector registos  a partir da informação colocada num ficheiro, onde 
cada linha representa um registo, com os campos separados por espaço, segundo o formato: 

 
dia mês ano hora minuto segundo matrícula classe ti po local 
 
Exemplo: 
23 03 2007 17 45 13 43-76-HJ 1 1 Albergaria 
22 03 2007 18 32 01 71-AB-45 1 2 Vendas Novas 
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12 01 2006 12 12 07 87-40-XS 2 1 Vila Franca de Xir a 
 

b) Implemente o membro-função  
 
guardaRegistos (const char * filename); 
 

para guardar todos os registos no ficheiro com o nome filename .  
 
c) Implemente o membro-função 

 
vector<REGISTO *> local(const string portagem); 
 

que retorna os registos de via verde relativos ao local portagem . 
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Efectue as tarefas de programação descritas abaixo, usando a linguagem C++ 
em ambiente Linux. 

Grupo 3 
 
Pretende-se escrever um programa para gerir os numeros IP de uma rede de computadores. Um 
número IP representa univocamente um equipamento e é constituído por 4 octetos, cada um 
entre 0 e 255, na forma decimal (por exemplo “192.168.35.233”). 
O programa deve então conter uma classe denominada CNumeroIP  para representar números IP 
e uma classe CRede para gerir uma rede: 

 
class CNumeroIP 
{ 
    int numero[4]; 
 
  public: 
    class NumeroInvalido { 
      public: 
        NumeroInvalido(){} 
    }; 
 
    CNumeroIP (string num); 
    const int& operator[] (size_t pos); 
    bool operator< (CNumeroIP& nip); 
}; 
 
class CRede 
{ 
    vector <CNumeroIP> internet; 
 
  public: 
    CRede(){}; 
    int lerRede(const char * filename); 
    int imprimeRede (); 
    int removeRedeLocal (string prefix); 
    void ordenaRede(); 
}; 

 
O código fonte do programa deve ser escrito em 2 ficheiros (“Rede.h” com a definição das 
classes e “Rede.cpp” com o código das classes e o programa principal) e deve ser compilado 
com o comando: 

g++ Rede.cpp -o Rede 
 
a) Implemente o construtor  

 
CNumeroIP::CNumeroIP (string num); 
 

que inicializa o membro-dado numero  da classe com o número IP recebido em formato decimal. 
Se o número recebido for inválido deve ser lançada uma excepção 
CNumeroIP::NumeroInvalido . 
 
Use agora esse construtor para implementar o membro-função  

 
int CRede::lerRede(const char * filename); 
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que preenche o vector internet  com os números lidos do ficheiro filename , um por linha. 
Apenas os números válidos devem ficar inseridos na rede. 
 
b) Implemente o operador   

 
const int& CNumeroIP::operator[] (size_t pos); 
 

Os valores válidos para pos  são apenas entre 0 e 3. Qualquer outro valor deve levar ao 
lançamento de uma excepção apropriada. 
 
Use esse operador para implementar o membro-função  

 
int CRede:: imprimeRede (); 
 

c) Implemente o membro-função 
 
int CRede::removeRedeLocal (string prefix); 
 

que remove da rede todos os números com o prefixo de 3 octetos na forma decimal (por 
exemplo “194.117.35”) 
 



 Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores 2006/2007 

 Programação 2 2º Semestre 

 Trabalho Prático P2B 

  

FEUP/MIEEC Pág. 7 de 8 P2B 
 

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

Grupo 4 
 
 
Pretende-se escrever um programa para gerir tarefas. O programa deve conter uma classe 
denominada CTarefa  e outra classe denominada CListaTarefas : 

 
class CTarefa { // classe auxiliar 
  public: 
    string descr; // descrição da tarefa 
    unsigned int prioridade; 
    unsigned int duracao;  
 
    CTarefa(const string &nome,  
            const unsigned int pri,  
            const unsigned int dur) :  
                descr(nome), prioridade(pri), durac ao (dur) {} 
    bool operator< (CTarefa& tf); 
}; 
 
class CListaTarefas  
{ 
    vector<CTarefa> tarefas; 
 
  public: 
    class SemTarefasPendentes { 
      public: 
        SemTarefasPendentes(){} 
    }; 
 
    CListaTarefas() {} 
 
    void insere_tarefa(const string &nome,  
                       const unsigned int pri, cons t unsigned int dur); 
    void listar(ostream &os) const; 
    void listar(ostream &os, int pri) const; 
 
    bool apagaTarefa(string desc); 
    const CTarefa& actual() const; 
}; 
 

O código fonte do programa deve ser escrito em 2 ficheiros (“Tarefas.h” com a definição das 
classes e “Tarefas.cpp” com o código das classes e o programa principal) e deve ser compilado 
com o comando:  

g++ Tarefas.cpp -o Tarefas 
 
a) Implemente o membro-função 

 
void CListaTarefas::insere_tarefa(const string &nom e,  
                      const unsigned int pri, const  unsigned int dur); 

 
O vector tarefas  deve ser mantido sempre ordenado por ordem crescente de prioridade  
das tarefas. Em caso de igualdade de prioridade, as tarefas devem ficar ordenadas por ordem 
crescente de duracao  (caso a duração e a prioridade de duas tarefas sejam iguais, então as suas 
posições relativas são arbitrárias). 
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Sugestão: implemente previamente o operador 

 
bool CTarefa::operator< (CTarefa& tf); 
 

de forma conveniente. 
 
b) Implemente os membros-função 

 
void CListaTarefas::listar(ostream &os) const 
 

que lista todas as tarefas para o output stream ‘os ‘ e  
 
void CListaTarefas::listar(ostream &os, int pri) co nst; 

 
que lista apenas as tarefas com prioridade não inferior a pri . 
 
c) Implemente o membro-função 

 
bool CListaTarefas::apagaTarefa(string desc); 
 

que elimina todas as tarefas com a descrição desc . A função deve retornar false  se nenhuma 
tarefa com essa descrição for encontrada, true  caso contrário. 
Implemente ainda o membro-função  

 
void CListaTarefas::apagaTarefas(); 

 
que elimina todas as tarefas. 


