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NATUREZA DO TRABALHO: ATIVIDADE SUBSTITUTIVA   

Instruções:  
� Leia atentamente o enunciado do problema abaixo e desenvolva um programa em C para solucioná-lo. 
� Esta atividade deve ser realizada individualmente .  
� Esta atividade deve ser enviada para o e-mail da professora (prof.gleide@yahoo.com.br ) até dia 16/06. 
� COLOCAR NOME COMPLETO, TURMA E NOME DA ATIVIDADE NO CORPO DA MENSAGEM E ANEXAR OS 

ARQUIVOS .CPP (não serão aceitos arquivos txt, doc e outros).  .  
BOA SORTE! 

01) Desenvolva um programa em C/C++, que preencha um array unidimensional com o código dos 20 
clientes de uma empresa digitados pelo usuário e outro array bidimensional com o total de compras 
de cada um dos 20 clientes a cada mês de um ano. O programa deve permitir que o usuário 
consulte a soma de todas as compras dos clientes no ano através do código do cliente. O 
programa deve ser finalizado quando o usuário responder N (não) à pergunta: “Deseja consultar 
mais algum cliente?” 

 Cliente   Compras 

    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

0 0232  0             
1 0202  1             
2 0944  2             
...   ...             
                

20 0019 
 2

0 
            

Exemplo:  

Código do cliente: 0202 (número digitado pelo usuário) 

Total de compras: (resultado da soma da linha 1 do array compras) 

 

02) Desenvolva um programa em C/C++, que preencha uma matriz 5X5 com números inteiros 
digitados pelo usuário. O programa deve calcular e exibir: 

a) A soma dos elementos acima da diagonal principal. 

b) A soma dos elementos abaixo da diagonal principal. 

c) A soma dos elementos da diagonal secundária.  
 

 Diagonal Secundária 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs: Os valores que serão armazenados na matriz serão digitados pelo usuário, o que está sendo exibido dentro da matriz 
corresponde ao endereço de cada posição do array, ou seja, linha e coluna de cada posição. 
 
 

00 01 02 03 04 

10 11 12 13 14 

20 21 22 23 24 

30 31 32 33 34 

40 41 42 43 44 


