
 

 

 

MATRIZ DA PROVA DE EXAME 

CURSO PROFISSIONAL DE TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS 

DISCIPLINA – Programação e Sistemas de Informação  

Módulo 5 – Estruturas de Dados Compostas 

 ÉPOCA Setembro 

 

1. INTRODUÇÃO  

O exame do módulo 5 da disciplina de Programação e Sistemas de Informação, destina-se aos 

formandos que não obtiveram aproveitamento a este módulo. 

Esta informação visa dar a conhecer, aos diversos intervenientes no processo de exames, a estrutura 

e caraterísticas da prova, os descritores, os critérios gerais de classificação, o material a utilizar e a duração 

da mesma. 

 
 

2. ESTRUTURA DA PROVA 

Realizar um programa em Pascal que: 

1.1. Permita inserir os seguintes dados, 

1.1.1. Total de pessoas com o máximo de 30; 

1.1.2. Pedir o género de cada pessoa e a idade; 

 

1.2. Apresente os seguintes resultados, 

1.1.1. Quantidade de pessoas inseridas; 

1.1.2. Quantidade de pessoas inseridas por género; 

1.1.3. A média das idades; 

1.1.4. A média das idades por género; 

1.1.5. A idade e género da pessoa mais velha; 

1.1.6. A idade e género da pessoa mais nova; 

1.1.7. Permitir a saída ou repetição do programa. 

3. CONTEÚDOS 

 Definição de estrutura de dados composta como estrutura que agrega dados de tipos diferentes; 

 Manipulação de estruturas; 

 Acesso aos campos de uma estrutura; 

 Afetação dos campos de uma estrutura; 

 Utilização de Array de estruturas; 

 Filosofias de gestão de estruturas de dados, de acordo com o modo de inserção e remoção de 

informação das respetivas estruturas; 

 Desenho de aplicações que envolvam estruturas de dados de alguma complexidade. 



 

 
 

4. DESCRITORES E CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO DA PROVA 

a) Define e manipular tipos de dados compostos 25 

b) Modulariza um problema usando a estrutura de dados 

apropriada 

75 

TOTAL 100 
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5. MATERIAL AUTORIZADO 

---------------------------------------------------------- 

 

6. DURAÇÃO  

O trabalho deverá ser enviado para o email: ae1abrantes@gmail.com até às 16 H  do dia 10 de setembro de 

2020. 
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