e-fó lio A
Tendo como base o conteúdo teórico apresentado nos tópicos 2, 3 e 4, implemente um
programa em C++, que consiga atender o solicitado pelo cenário abaixo. O trabalho deverá ser
carregado em área apropriada na plataforma, enviando o código fonte (projeto em Eclipse) e
relatório descritivo e justificativo das opções tomadas para solucionar o problema.
Enviar o trabalho em ficheiro comprimido com nome atendendo o seguinte formato:
PrimeiroNomeÚltimoNome_NúmeroMatrícula_efolioA.zip.
O trabalho é individual e qualquer evidência de cópia levará a anulação dos trabalhos
envolvidos.
O trabalho será avaliado segundo as seguintes diretrizes:
Critérios de exclusão:
•
•

Não compilar ou executar
Não executar o mínimo pretendido

Critérios de inclusão:
•
•
•
•
•

Fidelidade ao enunciado (insuficiente, suficiente, satisfatório e cumpre totalmente) –
de 7 até 12 valores
Orientação a objetos bem desenvolvida e aplicada ao máximo – até 3 valores
Simplicidade e legibilidade – até 2 valores
Eficiência e inovação – até 2 valores
Qualidade do relatório – até 1 valor

Cenário
Mariana prepara diversos exercícios para suas filhas que estão na primeira e segunda séries.
Ela gostaria de informatizar esses exercícios, para gerar testes aleatórios. Cada teste gerado
deve ser guardado (acompanhado de suas questões), com a indicação de sua data de geração.
Na geração de um teste, é preciso informar o número de questões desejadas e a qual disciplina
pertence o teste.
Para cada disciplina, regista-se: uma lista de questões objetivas, identificando de que bimestre
é cada questão e a que matéria pertence. O gabarito também é cadastrado a fim de facilitar a
correção do teste. Cada matéria faz parte de uma única disciplina. A série está ligada à
matéria.
Por exemplo: para a disciplina de matemática, Mariana prepara um teste com 20 questões.
Cada questão corresponde a um bimestre (1°, 2°. 3° ou 4°) e a uma matéria (ex: adição,

divisão, números pares e impares, números primos, sinónimos etc). Cada matéria corresponde
a uma disciplina (adição - matemática; sinónimos - português etc).

Bom trabalho!

