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* Este formulário irá registar o seu nome, por favor preencha seu nome.

1

Escrever um algoritmo/programa em Pascal que lê 5 valores, um de cada vez, e conta 
quantos destes valores são inferiores a -3, escrevendo esta informação. Além disso, o 
programa deve também calcular e escrever a média desses valores inferiores a -3 
introduzidos.
(30 Pontos)

 

2

Qual o comando da linguagem Pascal que utilizamos para "ler" dados via teclado para uma 
variável ?
(10 Pontos)

readln

writeln

repeat

ler
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3

Considere o seguinte código e indique qual das afirmações seguintes é falsa.
(10 Pontos)

Existe pelo menos um erro neste código.

Considerando que nota deve ser maior ou igual que zero, nota deverá ser um tipo de dados numérico real.

O encadeamento de estruturas está bem implementado.

4

Qual dos tipos de dados abaixo aceita números inteiros e fraccionários ?
(10 Pontos)

real

integer

numeric

const
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5

Implemente, em Pascal, o algoritmo cujo pseudocódigo é dado na figura.
(30 Pontos)
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6

Implemente, em Pascal, o algoritmo cujo fluxograma é dado na figura.
(30 Pontos)
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7

Considere o programa seguinte e explique, da forma mais completa possível, o que faz o 
programa.
(10 Pontos)
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8

Indique o que faz o programa, cujo pseudocódigo é dado na figura.
(10 Pontos)

 

9

Escrever um programa em Pascal que lê o número de um funcionário, o valor bruto que  
recebe por hora, e o número de filhos com idade menor do que 16 anos; e calcula o salário 
mensal líquido deste funcionário.  
Sabe-se que paga de impostos 25% do valor total a receber (exceptuando a parte relativa ao 
abono de família devido ao número de filhos).  
Considere que o número de horas de trabalho mensais é de 175. 
Nota: o abono por cada filho menor de 16 anos é de 250€.
(30 Pontos)
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10

 Acerca das estruturas de repetição, indique a afirmação incorrecta.
(10 Pontos)

A estrutura while é executada enquanto a condição de controlo for verdadeira.

O iterador (contador de loops) da estrutura for pode ser alterado dentro deste.

A estrutura for apenas incrementa o iterador (contador) uma unidade.

A condição de controlo da estrutura repeat-until é verificada antes da execução do 1º loop

11

Indique o que faz o programa, cujo fluxograma é dado na figura.
(10 Pontos)
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Este conteúdo não foi criado nem é aprovado pela Microsoft. Os dados que submeter serão enviados para o proprietário do formulário.

Microsoft Forms

12

Qual das seguintes afirmações é uma afirmação falsa acerca dos operadores?
(10 Pontos)

O operador “+” é apenas aritmético.

False XOR True retorna como resultado False.

O operador “and” tem maior prioridade que o “or”.

O operador DIV retorna como resultado a parte inteira da divisão
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