
Ex1 O sistema de avaliação de uma determinada disciplina é definido por 4 notas no valor de 25 pontos cada 
uma, assim distribuídas: um trabalho, prova1, prova2, e prova3. A nota final do aluno é calculada pela soma das 4 
notas que o aluno tirou no semestre. O aluno será aprovado se sua nota final for maior ou igual a 60 e o número de 
faltas for menor que 36.
Faça um programa em C++ onde: 

1. A função f1 lê os seguintes dados dos alunos: o número de matrícula (número inteiro), o código do sexo 
('f' para o sexo feminino ou 'm' para o sexo masculino), as 4 notas e o número de faltas.

2. A função f2 calcula a nota final de cada um dos alunos, e armazena em um vetor.
3. A função f3 calcula a média aritmética das notas finais da turma.
4. A função f4 calcula quantidade de alunos aprovados, do sexo informado em um parâmetro de definição da 

função. O valor deste parâmetro pode ser  um dos valores:  'f ' para o sexo feminino ou 'm' para o sexo 
masculino.

5. A função main lê o valor de n, ativa a execução das funções acima e, imprime os valores calculados, com 
as mensagens de tela:  

 Média aritmética das notas finais da turma: ….............
 Quantidade alunos aprovados sexo feminino:  ….........
 Quantidade alunos aprovados sexo masculino: …........  

Ex2 O sistema de avaliação de uma determinada disciplina é definido por 4 notas no valor de 25 pontos cada 
uma, assim distribuídas: um trabalho, prova1, prova2, e prova3. A nota final do aluno é calculada pela soma das 4 
notas que o aluno tirou no semestre. O aluno será aprovado se sua nota final for maior ou igual a 60 e o número de 
faltas for menor que 36.
Faça um programa em C++ onde: 

1. A função f1 lê os seguintes dados dos alunos: o número de matrícula (caractere), nome, o código do sexo 
('f' para o sexo feminino ou 'm' para o sexo masculino), as 4 notas e o número de faltas.

2. A função f2 calcula a nota final de cada um dos alunos, e armazena em um vetor.
3. A função f3 calcula a média aritmética das notas finais da turma.
4. A função f4 calcula quantidade de alunos aprovados, do sexo informado em um parâmetro de definição da 

função. O valor deste parâmetro pode ser  um dos valores:  'f ' para o sexo feminino ou 'm' para o sexo 
masculino.

5. A função  f5 gera os boletim dos alunos com os dados:   número de matrícula, nome, nota final, faltas e 
situação de aprovação( aprovado ou Reprovado).

6. A função main lê o valor de n, ativa a execução das funções acima e, imprime os valores calculados, em f2, 
f3, e f4. 

 
Ex3 O sistema de avaliação de uma determinada disciplina é definido por 4 notas no valor de 25 pontos cada 
uma, assim distribuídas: um trabalho, prova1, prova2, e prova3. A nota final do aluno é calculada pela soma das 4 
notas que o aluno tirou no semestre. O aluno será aprovado se sua nota final for maior ou igual a 60 e o número de 
faltas for menor que 36.
Faça um programa em C++ onde: 

1. A função f1 lê os seguintes dados dos alunos: o número de matrícula (caractere), nome, o código do sexo 
('f' para o sexo feminino ou 'm' para o sexo masculino), as 4 notas e o número de faltas.

2. A função f2 calcula a nota final de cada um dos alunos, e armazena em um vetor.
3. A função f3 calcula a média aritmética das notas finais da turma.
4. A função f4 calcula quantidade de alunos aprovados, do sexo informado em um parâmetro de definição da 

função. O valor deste parâmetro pode ser  um dos valores:  'f ' para o sexo feminino ou 'm' para o sexo 
masculino.

5. A função  f5 gera os boletim dos alunos com os dados:   número de matrícula, nome, nota final, faltas e 
situação de aprovação( aprovado ou Reprovado). 

6. A função main lê o valor de n e os dados dos alunos usando a função f1, e ativa a execução das funções 
acima de acordo com uma opção do usuário fornecido na execução da função menu e, imprime os valores 
calculados.

7. A função menu imprime o menu e lê a opção do usuário: 

           2 - Calcular nota final dos alunos.
          3 - Calcular nota media da turma.
          4 - Calcular quantas alunas foram aprovadas.
          5 - Calcular porcentagen alunos acima da nota media.
          6 - Gerar Boletim.
          7 - Sair do programa
               Qual sua opcao? 

Obs. Use vetores para armazenar os dados dos n alunos, considerem n<=10.


