
CARGO: TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS 
 

PROVA PRÁTICA 
 

ESPELHO 
 

Questão 1 
 
De acordo com o Regimento Geral da Universidade Federal do Ceará, um aluno de graduação 
matriculado em uma disciplina precisa se submeter a duas Avaliações Parciais (AP), às quais 
serão atribuídas, a cada uma, nota de 0,0 a 10,0. A média parcial é, então, a média aritmética 
simples dessas duas notas de AP. O aluno será considerado aprovado se a sua média parcial for 
igual ou superior a 7,0. Caso o aluno obtenha média parcial inferior a 4,0, ele será considerado 
reprovado por nota. Com média parcial menor do que 7,0 e maior ou igual a 4,0, o aluno é 
submetido a uma avaliação final (AF). A média final desse aluno será a média aritmética simples 
entre a média parcial (obtida das notas das AP) e a nota da AF. Caso o aluno obtenha média final 
igual ou superior a 5,0 e tenha obtido nota na AF igual ou superior a 4,0, ele será considerado 
aprovado. Caso contrário, será reprovado. 
 
Faça um programa, em Python 3.X, que receba do usuário as notas de avaliações parciais e, se 
for o caso, de avaliação final de um aluno fictício em uma disciplina, determine e exiba na tela se 
o aluno foi ou não aprovado, mostrando o valor da sua média parcial e, se for o caso, de sua média 
final. 
 
Para a implementação, poderá ser utilizada qualquer biblioteca do Python 3.X que faça parte do 
conjunto padrão de bibliotecas do momento da instalação. A implementação deverá ser realizada 
em ambiente Linux/Ubuntu, com instalação padrão. 
 
ap1 = float(input('Entre a nota da primeira Avaliação Parcial: ')) 
ap2 = float(input('Entre a nota da segunda Avaliação Parcial: ')) 
med_parc = (ap1 + ap2) / 2.0 
print('A média parcial é', med_parc) 
if med_parc < 4.0: 
  print('O aluno está reprovado.') 
else: 
  if med_parc >= 7.0: 
    print('O aluno está aprovado.') 
  else: 
    print('O aluno deve ser submetido a Avaliação Final.') 
    af = float(input('Entre a nota da Avaliação Final: ')) 
    med_fin = (med_parc + af) / 2.0 
    print('A média final é', med_fin) 
    if med_fin >= 5.0 and af >= 4.0: 
      print('O aluno foi aprovado.') 
    else: 
      print('O aluno foi reprovado.') 
 
 
 
 
  



Questão 2 
 
Concluir a implementação, em linguagem C, de uma Estrutura de Dados do tipo PILHA, tendo 
como referência o padrão C/ANSI. As funções ‘push’ e ‘pop’, a partir de trechos de código 
fornecidos, devem ser implementadas, assim como deve ser definido um arquivo de configuração 
‘Makefile’ para o projeto, considerando a árvore de dependências abaixo. 

 
 
A implementação deverá utilizar necessariamente gerenciamento (alocação e liberação) dinâmico 
de memória. Uma aplicação teste simples (‘main.c’) é também fornecida, realizando as operações 
‘push’ e ‘pop’ conforme a figura abaixo. 
 

 
A implementação deverá ser realizada em ambiente Linux/Ubuntu, com instalação padrão. Os 
arquivos do projeto a ser implementado estão na pasta ‘Pilha’, localizada na Área de Trabalho. 
As instruções constantes nos comentários do código fornecido devem ser respeitadas. 
 
O resultado da execução do código teste deverá estar conforme abaixo: 
 

 
 
  



# Arquivo pilha.c 
 
#include <stdlib.h> 
#include <stdio.h> 
#include "pilha.h" 
 
/* 
 A função 'inicializar' apenas inicializa o ponteiro para o topo da pilha, 
 e sua implementação já é dada. 
*/ 
void inicializar(Node **n) { 
 *n = NULL; 
} 
 
/* 
 A função 'pop' deve retirar o elemento do topo da pilha e retornar 
 o valor 'float' armazenado. O topo é representado pelo primeiro elemento  
 para o qual o ponteiro 'n' aponta. Caso a pilha esteja vazia, a 
 função deve retornar o valor 0.0. 
 Valor de retorno: 
  - o valor 'float' contido no nó que está sendo retirado da pilha, ou 
    0.0 caso a pilha esteja vazia. 
*/ 
float pop(Node **n) { 
 // Coloque a sua implementação aqui 
 float v; 
 Node *aux; 
  
 if (*n == NULL) 
  return 0.0; 
 aux = *n; 
 v = aux->val; 
 *n = aux->prox; 
 free(aux); 
 return v; 
} 
 
/* 
 A função 'push' deve inserir um elemento com o valor float 'v'  
 no topo da pilha. O topo é representado pelo primeiro elemento  
 para o qual o ponteiro 'n' aponta. 
 Valor de retorno: 
  - 1, caso a inserção tenha sido bem sucedida 
  - 0, caso tenha havido problema de alocação de memória 
*/ 
int push(Node **n, float v) { 
 // Coloque a sua implementação aqui 
 Node *novo; 
  
 novo = (Node*)malloc(sizeof(Node)); 
 if (novo == NULL) 
  return 0; 
   
 novo->val = v; 
 novo->prox = *n; 
 *n = novo; 
 return 1; 
} 
 
 
 
  



# Arquivo Makefile 
 
all: main 
 
main:  main.o pilha.o 
 gcc main.o pilha.o -o main 
 
main.o: main.c pilha.h 
 gcc -g -c main.c 
 
pilha.o: pilha.c pilha.h 
 gcc -g -c pilha.c 
 
 
  



Questão 3 
 
Considere um esquema de banco de dados que representa alunos de um curso, suas disciplinas e 
respectivas notas, considerando as regras do Regimento Geral da UFC para a graduação. Um 
aluno de graduação matriculado em uma disciplina precisa se submeter a duas Avaliações Parciais 
(AP), às quais serão atribuídas, a cada uma, nota de 0,0 a 10,0. A média parcial é, então, a média 
aritmética simples dessas duas notas de AP. O aluno será considerado aprovado se a sua média 
parcial for igual ou superior a 7,0. Caso o aluno obtenha média parcial inferior a 4,0, ele será 
considerado reprovado por nota. Com média parcial menor do que 7,0 e maior ou igual a 4,0, o 
aluno é submetido a uma avaliação final (AF). A média final desse aluno será a média aritmética 
simples entre a média parcial (obtida das notas das AP) e a nota da AF. Caso o aluno obtenha 
média final igual ou superior a 5,0 e tenha obtido nota na AF igual ou superior a 4,0, ele será 
considerado aprovado. Caso contrário, será reprovado. 
 
Em uma modelagem simplificada, o Diagrama de Entidade-Relacionamento resultante é 
apresentado abaixo. 
 

 
 
Considere os dados abaixo como um exemplo simplificado de povoação do supracitado esquema. 
 

Tabela: avaliação 
 

 

Tabela: disciplinas 
 

 

Tabela: alunos 
 

 
Tabela: notas 
 

Tabela: matriculas 
 

 



 
 
Nesse contexto, elabore consultas em SQL/ANSI para atender às seguintes demandas: 
 

a) Listar os nomes dos alunos, as disciplinas nas quais estão matriculados, a média parcial 
(apenas com as notas de Avaliações Parciais) para cada disciplina matriculada e o status 
(‘Aprovado’, ‘Reprovado’ ou ‘Avaliação Final’), ordenando (ordem alfabética) por nome 
de aluno e por nome de disciplina, conforme exemplificado abaixo. 

 
 
  



SELECT  
    a.nome, 
    d.nome_disciplina, 
    AVG(n.nota) media, 
    IF(AVG(n.nota) >= 7, 'Aprovado',  
      IF(AVG(n.nota) < 4, 'Reprovado', 'Avaliação Final')) Resultado 
FROM 
    alunos a 
        JOIN 
    matriculas m ON a.matr = m.id_matricula 
        JOIN 
    disciplinas d ON m.disciplinas_id_disciplina = d.id_disciplina 
        JOIN 
    notas n ON n.matriculas_id_matricula = m.id_matricula 
        JOIN 
    avaliacoes av ON av.id_avaliacao = n.avaliacao_id_avaliacao 
WHERE 
    av.tipo = 'Avaliação Parcial' 
GROUP BY a.nome , d.nome_disciplina 
ORDER BY a.nome , d.nome_disciplina; 
  

 
  



 
b) Listar os nomes dos alunos, as disciplinas nas quais estão matriculados e a quantidade 

de notas de avaliações parciais cadastradas para cada aluno em cada disciplina, 
considerando apenas as matrículas onde o aluno tem pelo menos uma nota de avaliação 
parcial cadastrada, ordenando (ordem alfabética) por nome de aluno e por nome de 
disciplina, conforme exemplificado abaixo. 

 
 
 
  



 
SELECT  
    a.nome, d.nome_disciplina, COUNT(n.nota) qtde 
FROM 
    alunos a 
        JOIN 
    matriculas m ON a.matr = m.id_matricula 
        JOIN 
    disciplinas d ON m.disciplinas_id_disciplina = d.id_disciplina 
        JOIN 
    notas n ON n.matriculas_id_matricula = m.id_matricula 
        JOIN 
    avaliacoes av ON av.id_avaliacao = n.avaliacao_id_avaliacao 
WHERE 
    av.tipo = 'Avaliação Parcial' 
GROUP BY a.nome , d.nome_disciplina 
HAVING qtde >= 1 
ORDER BY a.nome , d.nome_disciplina; 
  
 
 
 
 
  



Questão 4 
 
Você foi contratado para modelar as principais classes do sistema de reservas de salas/laboratórios 
de uma intuição de ensino. No uso desse sistema, o fluxo de negócio segue o seguinte processo: 
 

1. O Funcionário efetua o login no sistema com o número de matricula e senha; 
2. O Funcionário efetua uma busca pelos ambientes - salas ou laboratórios - disponíveis 

com base em uma agenda de horários, tamanho do ambiente, descrição e quantidade 
de lugares. As salas também trazem como informação a quantidade de quadros e se 
tem projetos. Os laboratórios, por sua vez, trazem a quantidade de notebooks; 

3. Ao localizar uma sala/laboratório com horário vazio o botão de reserva fica com o status 
disponível e ele pode reservar a sala. O registro da reserva é feito pelo sistema, 
armazenando inclusive a data e hora da reserva. 

Elabore um diagrama de classes, com base no UML 2, que represente o cenário descrito acima. 
 

 


