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Aula Prática 02-03 
 

Alocação Dinâmica e Tipo Abstrato de Dados 
 
 
Questão 01 
Entregar no moodle até 23h55 do dia 24/05/2013. 
 
Uma indústria faz a folha mensal de pagamentos de seus empregados baseada no número de 
inscrição, salário normal, dedução INSS e salário líquido. Você deve fazer um programa (e criar a 
TAD folha de pagamento) que receba dados numéricos e imprima a folha de pagamentos. 
 
O desconto do INSS é de 11% do salário bruto. Para o cálculo do salário, considerar que existem 
duas classes de funcionários, a classe 1, cujo salário é 1,3 vezes o salário de referência, e a 
classe 2, cujo salário é 1,9 vezes o salário de referência. 
 
Entrada: 
A entrada começa com apenas um inteiro n na primeira linha, representando o número de 
funcionários da empresa. A seguir, são apresentados os n funcionários, um em cada linha. Cada 
linha possui três inteiros, sendo que: o primeiro é o número de inscrição do funcionário; o segundo 
é o salario de referência; o terceiro e último é a classe do funcionário (1 ou 2). 
 
Saída: 
A saída deve seguir o formato a seguir. Entre dois funcionários deve haver uma linha em branco. 

 
 
 
 
 
 

 
Exemplo de chamada:  
programa.exe < entrada.txt 
 
Exemplo de entrada: 
2 
42 1000 1 
33 2000 2 
 
Exemplo de saída: 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 42 
SALÁRIO HORAS NORMAIS: 1300 
DEDUÇÃO INSS: 143 
SALÁRIO LÍQUIDO: 1157 
 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 33 
SALÁRIO HORAS NORMAIS: 3800 
DEDUÇÃO INSS: 418 
SALÁRIO LÍQUIDO: 3382 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:        
SALÁRIO HORAS NORMAIS:  
DEDUÇÃO INSS:  
SALÁRIO LÍQUIDO: 
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Questão 02 
Entregar no moodle até 23h55 do dia 24/05/2013. 
 
Implemente um TAD Jogador de Futebol. Cada jogador deve possuir os campos nome, jogos, 
gols e assistências. 
 
Entrada: 
A entrada começa com apenas um inteiro n na primeira linha, representando o número de 
jogadores a serem lidos. A seguir, são apresentados os n jogadores, cada um ocupando duas 
linhas. A primeira linha de cada jogador contém seu nome, enquanto a segunda contém três 
inteiros: número de jogos, número de gols e número de assistências, respectivamente. 
 
Saída: 
A saída deve seguir o formato a seguir. Dica: fique atento para as linhas em branco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assim como nos exercícios anteriores, verifique se seu programa compila e executa na linha de 
comando antes de efetuar a entrega no moodle. 
 
Exemplo de chamada:  
programa.exe < entrada.txt 
 
Exemplo de entrada: 
4 
Ronaldinho Gaucho 
10 10 1000 
Diego Tardelli 
10 600 5 
Jo 
10 400 5 
Dagoberto 
15 0 0 
 
Exemplo de saída: 
ARTILHEIRO: Diego Tardelli 
NRO DE GOLS: 600 
 
MELHOR GARCOM: Ronaldinho Gaucho 
NRO DE ASSISTENCIAS: 1000 
 
MAIOR NUMERO DE PARTIDAS DE UM JOGADOR: 15 
 
 
 
Regras para entrega no moodle: 
Verifique se seu programa compila e executa na linha de comando antes de efetuar a entrega. 
Quando o resultado for correto, entregue dois arquivos .ZIP (pode ser .RAR ou .TAR.GZ), um para 
cada questão, com seu nome, sobrenome e o número da questão separados pelo caractere '-' 
(exemplo: tulio-toffolo-01.zip). 

ARTILHEIRO: 
NRO DE GOLS: 
 
MELHOR GARCOM: 
NRO DE ASSISTENCIAS: 
 
MAIOR NUMERO DE PARTIDAS DE UM JOGADOR:  


