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O Teste é composto por 4 questões, em 4 páginas. Responda às questões em folhas 
separadas. 
 
1) [4 Valores] Considere o seguinte programa em C++. 
 
1   #include <iostream> 
2   #include <string> 
3   using namespace std; 

4   void function(int size) 
5   { 
6    for (int i = 1 ; i <= size*2 ; i+=2 ) 
7    { 
8   int j; 
9   for(j = 0 ; j < (size*2-i)/2 ; j++) 
10    cout << " "; 
11   for(int j = 0 ; j < i ; j++) 
12    cout << "*"; 
13   cout << endl; 
14    } 
15  } 
16 
17  int main(int argc, char* argv[]) 
18 { 
19  if(argv != 2) 
20  { 
21   cout >> “Erro: Argumentos em número inválido!\n”; 
22   return -1; 
23  } 
24  int size = atof(argc[1]); 
25 
26  function(size); 
27  return 0; 
28 } 
 

a) O programa apresentado contém cinco erros sintácticos. Detecte-os e corrija-
os. Nota: Não é necessário reescrever todo o programa, basta indicar o 
número das linhas com erros e reescreve-las, corrigindo esses erros. 

b) Admitindo que o programa é compilado para o ficheiro executável de nome 
exe, indique o que surge na consola quando o programa corrigido é 
executado com a chamada: 

exe 7 

c) Determine, justificando, a complexidade temporal da função void 
function (int size). 
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2) [6 Valores] Considere um sistema tendo em vista o armazenamento de dados sobre 
publicações numa biblioteca. Uma biblioteca é caracterizada pelo conjunto de 
publicações que possui, pela sua morada e nome. Uma publicação poderá ser um livro 
ou uma revista. A publicação em si é caracterizada pela editora, nome da obra e data de 
publicação. Caso seja uma revista é necessário guardar a sua periodicidade, (semanal, 
mensal, trimestral...), no caso de um livro é necessário guardar o nome do autor. 

 
class Data { 
 int ano, mes, dia; 
    public: 
 Data(int a, int m, int d); 
 int getDia(); 

int getMes(); 
int getAno(); 

}; 
 
class Publicacao  { 
 string editora, nome; 
 Data data_pub; 
    public: 
 Publicacao(string editor, string name, Data date); 
}; 
 
class Livro : public Publicacao { 
 string autor; 
    public: 
 Livro(string edit, string nom, Data dat, string aut); 
}; 
 
class Biblioteca { 
 string morada, nome; 
    public: 
 vector <Publicacao *> publicacoes; 
 bool adicionaPublic(Publicacao *pub); 
 bool operator< (Biblioteca bib); 
}; 
 

a) Construa uma classe Revista em C++ que permita representar adequadamente 
as revistas neste contexto. 

b) Implemente o constructor Livro(string edit, string nom, Data dat, 
string aut). 

c) Implemente o operador bool Biblioteca::operator< (Biblioteca 
bib). Uma biblioteca é considerada menor que outra se tiver um número de 
publicações menor. 

d) Implemente o membro-função bool adicionaPublic(Publicacao 
*pub) que adiciona uma publicação à Biblioteca. Se a publicação já existir 
deve lançar uma excepção e retornar false.  

e) Escreva um pequeno programa de teste que cria a biblioteca bibABC, à qual 
adiciona livros (apenas livros) cujos dados são lidos do utilizador. Trate 
convenientemente as excepções que possam ocorrer. 

3)  [6 Valores] Considere a seguinte implementação de classes que permitem a simulação 
da gestão de contactos de um sistema de comunicação do género do MSN Messenger, 
contida num ficheiro Messenger.h. 



 

FEUP/MIEEC Pág. 3 de 4 Prog2 / MT1  

class CGrupo 
{ 
   public: 
 string nome; 
 vector <string> contactos; 
}; 
class CMessenger 
{ 

string email; 
 vector <CGrupo> grupos; 
   public: 
 bool adicionaGrupo(string nomeG); 
 void adicionaContacto(string nomeGrupo, string email); 
 bool apagaGrupo(string nomeG); 

bool apagaContacto(string email); 
}; 
Implemente os Membros-Função: 

a) bool CMessenger::adicionaGrupo (string nomeG), que adiciona um 
novo grupo (sem contactos) ao vector de grupos. Caso o grupo já exista, não 
deve ser adicionado e a função deve retornar false. 

b) void CMessenger::adicionaContacto (string nomeGrupo, 
string email), que adiciona o contacto email ao grupo com o nome 
nomeGrupo. Caso o grupo não exista, deve ser criado (recorrendo à função 
definida anteriormente).  

c) bool CMessenger::apagaGrupo(string nomeG), que apaga o grupo 
com o nome indicado. Caso o grupo não exista, deve ser retornado false; 

d) bool CMessenger::apagaContacto (string email), que apaga o 
contacto indicado. Caso o contacto não exista em nenhum grupo, deve ser 
retornado false. 

 

4) Responda a 4 das seguintes 6 questões [4 Valores] 

a) Comente a seguinte afirmação:  

"O algoritmo de ordenação BubbleSort é um caso particular do algoritmo de ordenação 
ShellSort." 

b) Comente a seguinte afirmação:  

"Após criar uma classe em C++, deve-se especificar o número máximo de objectos 
dessa classe que poderão existir no programa em causa num header file, caso contrário 
surgirá um erro de compilação." 

c) Comente a seguinte afirmação:  

“Em C++, o tipo de excepção a tratar é completamente irrelevante para o tratamento da 
mesma” 

 

 

d) Considere dois vectores a e b, com elementos do tipo T. Determine, justificando, a 
ordem de complexidade temporal do seguinte fragmento de código. 

void function (vector <T> a, vector <T> b) { 
   for(int i = 0 ; i < a.size() ; i++) 
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   { 
     for(int j = 0; j < i; j++) { 
   if(a[i]==a[j]) { 
      bool gotit = false; 
      for(int k = 0; k < b.size(); k++) { 
    for(int m = 0; m < a.size(); m++) { 
      if(b[k]==a[m]) {gotit = true; break; } 
    } 

if(gotit) gotit = false; 
    else { T tmp=b[k]; b[k]=a[j]; a[j]=tmp; } 
      } 
   } 
     } 
  } 

} 
e) Indique se existem ou não erros no seguinte fragmento de código, indicando os 

números das linhas que contêm os erros e justificando a resposta: 
   1 class CRect { 

2  float w, h; 
3   public: 
4  void convert_square(CSquare a) {w=a.s; heig=a.s;} 
5  void set_values (float a, float b) { w=a; h=b; } 
6  friend class CSquare; 
7  }; 
8 class CSquare { 
9  float s; 
10   public: 
11  void convert_rect(CRect a) {s=(a.w+a.h)/2.0 }; 
12  void set_value (float a=0) { s=a; } 
13  }; 

f) Indique se existem ou não erros no seguinte fragmento de código, indicando os 
números das linhas que contêm os erros e justificando a resposta: 

   1 class CPolygon { 
   2   protected: 
   3  int w, h; 
   4   public: 
   5  void set_values (int a, int b) { w=a; h=b; } 
   6  virtual float area () =0; 
   7    }; 
   8 class CTriang: public CPolygon { 
   9    public: 
   10  float area () { return (w*h/2); } 
   11    }; 
   12    int main () { 
   13  CTriang tri; 
   14  CPolygon pol; 
   15  CPolygon * ppoly1 = &tri; 
   16  tri.set_values (2,2); 
   17  ppoly1.set_values (1,1); 
   18  pol->set_values (2,3); 
   19  ppoly1->set_values (4,5); 
   20  cout << tri->area() << ppoly1->area() << endl; 
   21    } 

Bom Trabalho! 


