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Exerćıcio 1 - Crescente (Esquente)

Escreva uma função recursiva que mostra, em ordem crescente, os números do intervalo [1, n].

Exerćıcio 2 - Menor Elemento

Faça uma função recursiva que retorna a posição do menor elemento de um vetor.

Exerćıcio 3 - Intercala

Implemente uma função que intercala os dois vetores ordenados. Exemplo:

V1 = {1,3,5,7,11}

V2 = {2,4,8,12}

Resultado = {1,2,3,4,5,7,8,11,12}

Exerćıcio 4 - Busca Binária

Implemente uma versão recursiva para o algoritmo da busca binária.

Exerćıcio 5 - Busca Quaternária

Implemente uma versão recursiva para o algoritmo da busca quaternária. A cada passo, você
estará eliminando 3

4
do vetor analisado.

Exerćıcio 6 - Lendo Texto

Crie manualmente um arquivo, ‘‘dados.txt’’, com o seguinte conteúdo:

8.1 7.5 9.9

3.5 9.1 7.5

0.1 0.2 0.3

10.0 10.0 0.5
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Faça um programa que abre este arquivo e mostra cada um dos números armazenados
nele.

Exerćıcio 7 - Escrevendo Texto

Usando o arquivo ‘‘dados.txt’’ do exerćıcio anterior, escreva um programa que abre o
arquivo, calcula a média dos números da mesma linha (basta calcular a média 3 a 3), e grava
o resultado em um arquivo ‘‘medias.txt’’, como no exemplo abaixo:

8.1 7.5 9.9 - 8.3

3.5 9.1 7.5 - 6.7

0.1 0.2 0.3 - 0.2

10.0 10.0 0.5 - 6.8

Exerćıcio 8 - Lendo e Gravando um Vetor

Novamente, usando o arquivo do exerćıcio 1, escreva um programa que lê todos os números
do arquivo e os armazena em um vetor. Grave em outro arquivo, "dados invetidos.txt",
a seqüência inversa de números. Note que você deve definir o número máximo de elementos
que podem ser lidos no vetor, pois, à prinćıpio, você não sabe (ou não quer contar) o número
total de elementos do arquivo.

Exerćıcio 9 - Lendo e Escrevendo Arquivos Binários

Dada a estrutura:

typedef struct aluno {

int RA;

char nome[50];

float notas[4];

} aluno;

Escreva um programa que lê os dados dos alunos (RA, nome e 4 notas), e os armazena
em um arquivo binário. O programa deve permitir recuperar os dados do aluno pelo RA.
Preferencialmente, o programa deve apresentar um menu com as opções:

Digite:

(1) Para ler e armazenar os dados de um aluno

(2) Para pesquisar dados de alunos pelo RA

(3) Para sair

Uma dica é usar switch para fazer o menu.

2



Exerćıcio 10 - Ordenando Arquivos Binários

Escreva um programa que ordena, pelo RA, os registros do arquivo gerado pelo exerćıcio
anterior. Escolha o método de ordenação de sua preferência (bolha, inserção, seleção, etc.).
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