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Avaliação 3 – Programação (2019-1) 

Atenção: Esta avaliação é individual e sem consulta. Responda todas as questões de forma clara e objetiva. Serão consideradas
corretas as respostas que contemplem exatamente o que foi pedido. Em caso contrário será atribuída nota proporcionalmente ao que
foi respondido, conforme julgamento do professor. A interpretação das questões propostas faz parte da avaliação.

1. Implementar uma função que realiza as trocas de três variáveis do tipo float:  alfa,  beta,  gama. Após a
execução da função o conteúdo de gama deve estar em alfa, o conteúdo de alfa em beta e o conteúdo de beta
em gama. Os valores de alfa, beta e gama devem ser passados como argumentos na linha de comando int
main (int arc, char *argv[ ]). Use ponteiros. Imprimir os valores das variáveis antes e após a execução da
função de troca.

Obs. lembre-se de converter o valor passado como argumento para inteiro usando a função atoi.

2. Implementar uma função em C que recebe um vetor de inteiros e sua respectiva dimensão. A função deve
retornar um vetor com os valores dobrados. Usar ponteiros. O seguinte vetor deve ser inicializado na função
main:  “int v[] = {5, 10, 15, 3, 10, 76, 5, 13, 33, 45}”. Imprimir o vetor com os valores antes e após a
execução da função.

3.  Implementar  uma função em C que  recebe  como parâmetro  duas  strings  (fonte  e  destino)  e  após  a
chamada da função o conteúdo da string fonte deve ser copiado para string destino e seu conteúdo (da string
destino)  convertido para maiúsculo. Usar ponteiros. A string fonte deve ser inicializada na função main da
seguinte forma, “char fonte[10] = “instituto”. Imprimir as strings após a execução da função.

4.  Escreva  uma  função  calc_maior_menor que  receba  um  vetor  inteiro  v[10]  e  os  endereços  de  duas
variáveis inteiras, digamos min e max, e deposite nessas variáveis o valor de um elemento mínimo e o valor
de um elemento máximo do vetor. Escreva também uma função main que use a função calc_maior_menor.
Imprimir o vetor e os valores armazenados em min e max.

Boa Prova!


