
 Mestrado Integrado em Engenharia Electrotécnica e de Computadores 2006/2007 

 Programação 2 2º Semestre 

 Trabalho Prático P1A 

 

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

Grupo 1 
 

 
Pretende-se escrever um programa em C++, denominado “mat”, que executa operações 
matemáticas. O código fonte do programa deve ser escrito no ficheiro com o nome 
“mat.cpp”, e deve ser compilado com o comando: 

g++ mat.cpp –o mat 

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 dois números (separados por espaço) e 

escrever no ecrã o resultado do primeiro número levantado à potência do segundo. 
or exemplo, para os números 2 e 3, deve dar o resultado 8. P 

Sugestão: usar a função double pow(double base, double exp) já definida 
na biblioteca matemática “math.h”. 
 
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 qual a operação a 

efectuar – devem ser suportadas as operações mult (multiplicação), div (divisão 
inteira), sum (soma) e diff (diferença) e pow (potência). 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 mat mul, argc é 2, argv[0] é “mat“ e  
argv[1] é “mul“ 

 
c) O programa deve aceitar um argumento extra, o qual é o nome do ficheiro onde se 

encontram os números a operar. Exemplo de ficheiro: 
2 3 
4 6 

 
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 istream. Note que onde se espera uma variável do tipo istream 
(como é o caso de cin) também se pode passar uma variável de um tipo derivado, como 
é o caso de ifstream. 
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Grupo 2 
 

 
Pretende-se escrever um programa em C++, denominado “matriz”, que imprime no ecrã 
uma matriz. O código fonte do programa deve ser escrito no ficheiro com o nome 
“matriz.cpp”, e deve ser compilado com o comando: 

g++ matriz.cpp –o matriz 

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 dois inteiros (separados por espaço), os 

quais indicam a largura e altura da matriz a representar. As colunas devem ser 
separadas por tabs e os elementos devem conter um número crescente. Resultado de 
uma matriz 2 2: 

[1 2] 
[3 4] 

 
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 número de tabs 

que devem ser introduzidos entre cada coluna. 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 matriz 2, argc é 2, argv[0] é 
“matriz“ e argv[1] é “2“. 
 
 

c) O programa deve aceitar um argumento extra, o nome do ficheiro onde se 
encontram as dimensões das matrizes a representar. Por exemplo: 

 
matriz 2 dim.txt 
 

em que o ficheiro dim.txt terá um conteúdo do género: 
 
  2 3 
  4 4 
  5 5 
 
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 istream. Note que onde se espera uma variável do tipo istream 
(como é o caso de cin) também se pode passar uma variável de um tipo derivado, como 
é o caso de ifstream. 
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Grupo 3 
 

 
Pretende-se escrever um programa em C++, denominado “resposta”, o qual responde a 
questões do utilizador. O código fonte do programa deve ser escrito no ficheiro com o 
nome “resposta.cpp”, e deve ser compilado com o comando: 

g++ resposta.cpp –o resposta 

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 questão (string), e escrever a resposta 

adequada no ecrã. Devem existir pelo menos 3 questões e correspondentes respostas 
disponíveis para o utilizador experimentar. Caso a questão não exista, deve ser 
impressa uma mensagem a pedir ao utilizador para repetir a questão. 
 
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 número de 
caracteres da resposta que devem ser apresentados. Caso a resposta tenha menos 
caracteres do que os especificados, é impressa na totalidade. 

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 resposta 10, argc é 2, argv[0] é 
“resposta“ e  argv[1] é “10“ 
 
 

c) O programa deve aceitar um argumento extra, o qual é o nome do ficheiro onde se 
encontram as perguntas e respostas. As linhas ímpares correspondem às questões e a 
pares às respostas. Exemplo de ficheiro: 

Em que ano estamos? 
2007 
Como te chamas? 
Programa em C++ 
Qual o melhor clube? 
FCP 
Que quer FCP dizer? 
Futebol Clube do Porto 
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Grupo 4 
 

 
Pretende-se escrever um programa em C++, denominado “radio”, que simula um rádio 
despertador. O código fonte do programa deve ser escrito no ficheiro com o nome 
“radiocpp”, e deve ser compilado com o comando: 

g++ radio.cpp –o radio 

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 frequência de uma estação (um double) e 

escrever no ecrã o nome da estação. Caso a frequência não exista, deve ser 
apresentada uma mensagem de erro. Use pelo menos 3 estações. 

 
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 dois argumentos, sendo que o primeiro 

representa a hora do alarme (entre 0.00 e 11.59) e o segundo indica se as horas 
indicadas são AM ou PM. O programa deve imprimir no ecrã “Alarme memorizado 
para “, seguido das horas, em formato 24, antes de aceitar as frequências. 

 
Sugestão: Some 12 horas no caso PM. 

 
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 rádio 7.45, argc é 2, argv[0] é 
“radio“ e  argv[1] é “7.45“ 

 

c) O programa deve aceitar um argumento extra, o qual é o nome do ficheiro no qual 
se deve escrever aquilo que escreveria na consola (funcionando assim como um 
redireccionamento). 

 
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 5 
 

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

g++ tempo.cpp –o tempo 

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 com 3 letras (seg, ter, qua, 

…) e deve apresentar o estado do tempo para esse dia da semana (os sete dias devem 
estar contemplados). Caso o utilizador indique um dia não existente, uma mensagem 
de erro deve ser impressa. 
 
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 a previsão de tempo, 
sendo que o programa deve apresentar a lista dos dias da semana em que essa 
previsão se verifica. 

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 tempo sol, argc é 6, argv[0] é 
“tempo“ e  argv[1] é “sol“ 
 
 

c) O programa deve ser invocado com um argumento extra, que indica o nome do 
ficheiro onde está a informação sobre a previsão, com o dia da semana numa linha e 
a previsão na linha seguinte. Por exemplo: 

seg 
sol 
ter 
chuva 
qua 
chuva 
qui 
nublado 
… 
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Grupo 6 
 

 
Pretende-se escrever um programa em C++, denominado “adivinha”, que apresenta uma 
questão e três hipóteses ao utilizador, o qual deve indicar a resposta certa. O código 
fonte do programa deve ser escrito no ficheiro com o nome “adivinha.cpp”, e deve ser 
compilado com o comando: 

g++ adivinha.cpp –o adivinha 

Construa o programa de acordo com as alíneas que se seguem. Teste sempre o programa 
no final de cada alínea. 
 
a) O programa deve imprimir uma questão no ecrã, e três possíveis respostas 

(identificadas como a, b e c). De seguida, deve ler do standard input o carácter da 
resposta que o utilizador pensa estar correcta e informar se este acertou. Este ciclo 
deve repetir-se até terminarem as questões existentes ou o utilizador errar. Devem 
existir pelo menos 3 questões e correspondentes respostas disponíveis.  
 
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 extra (com os valores possíveis 
“ajuda” e “simples”), que indica (quando “ajuda”) que apenas duas hipóteses devem 
ser apresentadas ao utilizador (para isso, uma das respostas erradas não deve ser 
impressa no ecrã). 

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 adivinha ajuda, argc é 2, argv[0] é 
“adivinha“ e  argv[1] é “ajuda“ 
 

c) O programa deve aceitar um argumento extra, o qual é o nome do ficheiro onde se 
encontram as perguntas e respostas. As linhas estão agrupadas em conjuntos de 5 
(uma linha com a questão, 3 com as possíveis respostas e uma com a indicação de 
qual a resposta correcta). Por exemplo: 

Em que ano estamos? 
2007 
2008 
2009 
a 
Como te chamas? 
Não sei 
Programa em C++ 
Programa em C simples 
b 
Como está o tempo? 
Chuvoso 
Nublado  
Solarengo 
C 
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Grupo 7 
 

 
Pretende-se escrever um programa em C++, denominado “pitagoras”, que verifica se as 
medidas dos lados de um triângulo são pitagóricas. O código fonte do programa deve 
ser escrito no ficheiro com o nome “pitagoras.cpp”, e deve ser compilado com o 
comando: 

g++ pitagoras.cpp –o pitagoras 

Construa o programa de acordo com as alíneas que se seguem. Teste sempre o programa 
no final de cada alínea. 
 
a) O programa deve pedir ao utilizador os valores das medidas dos 3 lados do triângulo. 

De seguida, deve ler do standard input os 3 valores (três doubles), separados por 
espaços. 
Nota: um triângulo é pitagórico se o quadrado da hipotenusa (lado maior) for igual à 
soma do quadrado dos catetos (restantes lados). 
 
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 extra (com os valores possíveis 
“pitagoras” ou “quadratica”), que indica se os valores posteriormente passados pelo 
utilizador devem ser usados da mesma forma que na alínea a), ou se devem ser 
usados como os valores de a, b e c para o cálculo da solução da equação quadrática. 

Nota: a solução da equação quadrática é dada por . 
 

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 adivinha ajuda, argc é 2, argv[0] é 
“adivinha“ e  argv[1] é “ajuda“ 
 

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. 

 

 


