
 Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores 2006/2007 

 Programação 2 2º Semestre 

 Trabalho Prático P4B 

  

 1 

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

 
Pretende-se escrever um programa que gera várias apostas de totoloto e compara essas apostas com os 
números sorteados. Para o efeito, considere a classe Aposta que guarda os números de uma aposta 
numa tabela de dispersão (hash_set). Uma aposta pode ter entre 6 a 12 números. 

 
class Aposta  
{  
    hash_set<int> numeros; 
public:  
 void geraAposta(int n = 6); 
 bool contem(int num) const; 
 int calculaCertos(const hash_set<int> &sorteio1) c onst; 
 void imprimeAposta() const;   
 hash_set<int> getNumeros() const { return numeros;  } 

... 
}; 
 
 

a) Implemente os membros-função: 

• bool contem(int num) const 

Esta função determina se um dado número num está contido na aposta. 

• void geraAposta(int n = 6) 

Esta função gera um conjunto de n números aleatórios sem repetições e guarda os 
números na tabela. 

• void imprimeAposta() const  

Esta função imprime no monitor o conjunto de números contidos na aposta. 

 

b) Implemente o membro função: 

 int calculaCertos(const hash_set<int> &sorteio1) co nst 

que retorna a quantidade de número certos na aposta, face a um dado sorteio sorteio1. 
  

 Considere a classe Jogador que guarda todas as apostas de um jogador: 
 

class Jogador 
{ 
 hash_set<Aposta,hAposta,eqAposta> apostas; 
 string nome; 
public: 
 Jogador(string nm=””):nome(nm){}; 
 void adicionaAposta(const Aposta& aposta1); 
 int apostasNoNumero(int num) const; 
 int melhorAposta(const Aposta &sorteio1); 
};  
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c) Implemente as estruturas hAposta e eqAposta de forma a permitir a correcta manipulação dos 
termos do dicionário electrónico.  

Na classe Jogador, implemente os membros-função: 

• void adicionaAposta(const Aposta &aposta1) 

Esta função acrescenta a aposta aposta1 ao conjunto de apostas do jogador  

• int apostasNoNumero(int num) const 

Esta função determina quantas vezes o jogador apostou em determinado número num. 

• Aposta melhorAposta(const Aposta &sorteio1) 

Esta função determina qual a melhor aposta do jogador, face ao sorteio sorteio1. 

 

 

d) Implemente um programa de teste que gere n apostas aleatórias para um determinado jogador, 
gere um sorteio, e verifique qual o melhor resultado obtido. 

 
 


