
 Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores 2006/2007 

 Programação 2 2º Semestre 

 Folha de Exercícios 2 

 Funções e Vectores 

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

 
1. Escreva um programa que lê uma linha de texto do standard input e apresenta o 

número de ocorrências de cada letra do alfabeto (considere letras maiúsculas e 
minúsculas como sendo equivalentes). Assuma que o texto se encontra codificado 
em ASCII e que, portanto, não existem caracteres acentuados no texto. 

      Sugestão: Utilize um vector para guardar os contadores correspondentes às 26 letras 
possíveis.  
 
2. Escreva um programa que lê da linha de comandos uma string e passa essa 

informação para um vector de caracteres. Em seguida, deve criar um novo vector, 
para o qual copia a informação do vector inicial em ordem inversa. No final o 
programa deve retornar para o standard output a string com a ordem inversa (ex. 
FEUP dá origem a PUEF). 

  
3. Escreva um programa que lê um conjunto de números inteiros positivos de standard 

input para um vector e seguidamente elimina todos os elementos repetidos, 
apresentado depois o resultado no standard output supondo que: 

 a) A sequência de valores não repetidos é guardada noutro vector; 
 b) A sequência de valores não repetidos é guardada no mesmo vector. 
 
4. Uma empresa de automóveis guarda o seu catálogo de vendas (designação de peças 

e seu respectivo valor) num ficheiro de texto (as linhas ímpares contêm a designação 
e as pares o valor das peças). Escreva um programa que faz a leitura desse ficheiro, 
colocando a informação em dois vectores (um contendo os nomes das peças, e outro 
com o respectivo valor). O programa deve depois ler do standard input o nome de 
uma peça, e apresentar no standard output o preço dessa mesma peça. 

 
5. Determine o efeito de executar cada um dos fragmentos indicados a seguir, sem 

proceder à sua execução. Posteriormente escreva programas de teste e confirme a 
resposta. 

 
a)  

 int func_a(vector<int> v, int i) {  
  for (int j = 0; j < v.size(); j++) { 

  i += v[j]; 
  v[j] = 2 * v[j]; 
 }  

   return i;  
 } 
 
 int func_b(vector<int> &v, int i) {  
   for (int j = 0; j < v.size(); j++) { 
   i += v[j]; 
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   v[j] = 2 * v[j]; 
  }  
   return i;  
 }  
 
 void print_vec(const vector<int> &V) {  
   for (int w = 0; w < V.size(); w++) 
   cout << V[w] << ' ';  
  cout << endl;  
 }  
 
 int main() {  
  // ...  
   vector<int> vec(4); 
  int z;  
  for (z = 0; z < vec.capacity() ; z++) 
   vec[z] = z+1; 
  // **  
  print_vec(vec);  
   cout << func_a(vec, 10) << endl; print_vec(vec);  
   cout << func_b(vec, 10) << endl; print_vec(vec);  
   cout << func_b(vec, 10) << endl; print_vec(vec);  
   cout << func_a(vec, 10) << endl; print_vec(vec);  
   // ...  
 } 
 
Explique porque é que a função func_b não pode ser declarada  
int func_b(const vector<int> &v, int i)  
Qual seria o efeito de substituir vec.capacity() por vec.size() na quarta 
linha da função main()?  
 
b)  
 int func( int x, int & y) {  
  if (x < 0) 
   return func(-x, y);  
  if (y<=0) 
   return x;  
  y--; 
  return func(x+y, y); 
 } 
 
 int main() {  
  // ...  
   int k = 2;  
   cout << func(3, k) << ' ' << k << endl;  
   k = 5;  
   cout << func(-2, k) << ' ' << k << endl;  
   // ...  
 } 
 
Explique porque é que a segunda linha da função main() não pode ser substituída 
por cout << func(3, 2) << ' ' << k << endl;  

 


