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1. Faça um programa que escreva a saída a seguir, usando uma função linha que escreve a linha de
asteriscos (*).
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2. Faça um programa que escreva a saída a seguir, usando uma função linha para produzir a linha
de caracteres desejada baseando-se em um caractere passado por parâmetro.

***********************
CMP 1048
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Técnicas de Programação
+++++++++++++++++++++++

3. Escreva uma função desenha_retangulo_solido que exibe um retângulo sólido composto intei-
ramente do mesmo caractere. A função deverá ser capaz de desenhar retângulos de tamanho
parametrizável, de modo que os parâmetros deverão incluir quantidade de linhas, quantidade de
colunas e caractere desejado. Por exemplo, se a quantidade de linhas for 5, quantidade de colunas
for 20 e o caractere for ’M’, a função deverá exibir:
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4. Escreva uma função desenha_retangulo que exibe um retângulo composto do mesmo caractere.
A função deverá ser capaz de desenhar retângulos de tamanho parametrizável, de modo que os
parâmetros deverão incluir quantidade de linhas, quantidade de colunas e caractere desejado. Por
exemplo, se a quantidade de linhas for 5, quantidade de colunas for 20 e o caractere for ’M’, a
função deverá exibir:
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5. Escreva uma função desenha_retangulo_preenchido que exibe um retângulo composto do mesmo
caractere totalmente preenchido por um outro caractere. A função deverá ser capaz de desenhar
retângulos de tamanho parametrizável, de modo que os parâmetros deverão incluir quantidade de
linhas, quantidade de colunas, caractere desejado para o contorno e o caractere desejado para o
preenchimento. Por exemplo, se a quantidade de linhas for 5, quantidade de colunas for 20, o
caractere de contorno for ’M’ e o caractere de preenchimento for ’-’, a função deverá exibir:
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6. Escreva um programa para solicitar ao usuário o raio r de uma esfera, e calcular o volume V da esfera
usando uma função, e exibir o resultado. Utilize a seguinte fórmula para determinar o volume:

V =
4

3
r3

7. Fazer um programa para ler três notas e calcular e exibir a sua média, usando uma função para o
cálculo da média.

8. Fazer um programa que receba um número que corresponda a um mês no primeiro semestre e chame
uma função que escreve o nome do mês correspondente. Caso o usuário digite um número fora do
intervalo permitido, deverá aparacer uma mensagem de erro.

9. Fazer uma função para calcular e retornar o logaritmo em qualquer base. Faça ainda um programa
que leia o logaritmando e a base. Dica: lembre-se que o logaritmo de x em qualquer base b pode
ser escrito em função da divisão do logaritmo de x numa base n qualquer pelo logaritmo de b na
mesma base n, para qualquer n ∈ R.

10. Fazer uma função que calcula e retorna o fatorial de um número inteiro qualquer. Fazer um programa
para testá-la.

11. Fazer um programa que verifica se um número é primo, usando uma função.

12. Fazer uma função que calcula e retorna o iésimo termo da série de Fibonacci. Fazer um programa
para testá-la. A saber, a série de Fibonacci é uma série onde o primeiro elemento vale 0, o segundo
vale 1 e, a partir do terceiro, o valor é termo é calculado pela soma dos dois termos imediatamente
anteriores. Assim, os primeiros termos são: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ... Considere que o
primeiro valor válido para i é 0.

13. Faça uma função que verifique se um número é ou não regular e retorne 1 caso positivo, ou 0 caso
negativo. Dica: um número é dito regular se sua decomposição em fatores primos apresenta apenas
potências de 2, 3 e 5.

14. Fazer uma função que receba um caractere como parâmetro e retorne 1 caso o caractere seja uma
consoante, ou 0 caso contrário.

15. Fazer uma função para verificar se um caractere é uma vogal minúscula, retornando 1 (verdadeiro)
ou 0 (falso). Faça um programa para testar a função.

16. Criar uma função que calcula o número de combinações de n elementos p a p. A fórmula da
combinação é a seguinte:

Cn
p =

n!

p!(n− p)!

17. Criar uma função que recebe uma string e verifica se o texto é um palíndromo ou não, retornando
1 para o caso positivo ou 0 para o caso negativo.

18. Diz-se que um número é perfeito se esse número é igual à soma de seus divisores próprios. Divisores
próprios de um número positivo N são todos os divisores inteiros positivos de N exceto o próprio
N . Por exemplo, 6 é um número perfeito, pois 6 = 1 + 2 + 3. Escreva uma função que determina
se o numero passado como parâmetro é um número perfeito. Utilize essa função em um programa
que determina e exibe todos números perfeitos entre 1 e 10000. Exiba os fatores de cada número
perfeito confirmando que o número é de fato perfeito. Segue o início do resultado esperado.

6 = 1 + 2 + 3
28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14
.
.
.
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19. Construa uma função chamada to_lower_case que receba uma string (pode ser um vetor de char
ou um objeto std::string). A função deverá retornar uma outra string cujo conteúdo seja o
mesmo da string original, mas com todas as letras minúsculas. Considere que haverão apenas
caracteres ASCII e não haverão letras com marcações especiais, como acentuação, trema, cedilha,
etc. Note que os caracteres além das letras não devem sofrer alteração.

20. Construa uma função chamada to_upper_case que receba uma string (pode ser um vetor de char
ou um objeto std::string). A função deverá retornar uma outra string cujo conteúdo seja o
mesmo da string original, mas com todas as letras maiúsculas. Considere que haverão apenas
caracteres ASCII e não haverão letras com marcações especiais, como acentuação, trema, cedilha,
etc. Note que os caracteres além das letras não devem sofrer alteração.
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