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Gestor para os jogos no estádio municipal de Coimbra 

 A camara municipal de Coimbra pretende implementar um programa que permita 

efetuar a gestão dos jogos de futebol no estádio municipal de Coimbra. 

 

 Para o funcionamento deste programa é necessário existir um valor base do preço 

de bilhete. É com este valor que é calculado o valor efetivo que um espectador irá pagar, 

tendo em conta a localização no interior do estádio e se este é associado ou não. 

 

Existem três tipos de entradas no estádio: 

 Não sócios - Pagam o preço do bilhete por inteiro; 

 Associados - Pagam metade do preço do bilhete; 

 Convidados - Não pagam. 

 

Existem três tipos de localizações no interior do estádio: 

 Topos  - Preço do bilhete metade do valor base; 

 Central  - Bilhete por inteiro; 

 Camarotes - Preço do dobro do bilhete base. 

 

Para o funcionamento de um único evento desportivo existem no máximo 10 

funcionários a trabalhar, nas bilheteiras, entradas e na segurança do estádio. 

 

O programa deverá ter as seguintes funcionalidades: 

 

 Um menu que permita aceder às várias opções. A sua organização é da 

responsabilidade do programador; 



 

 Opções de configuração: 

o Introduzir o preço base do bilhete, que permita calcular os valores a 

cobrar para os vários tipos de entrada e localização; 

o Introduzir os nomes dos funcionários; 

 Máximo 50 caracteres para cada nome;  

 O espaço deve ser alocado apenas na introdução de um nome, 

não devendo existir memória desperdiçada. Isto é, apenas 

deverá ser alocado o espaço necessário para guardar os nomes 

existentes. 

 

 Aquisição de bilhetes: 

o Escolha do funcionário, localização, tipo de entrada e número 

 

 Geração de relatório, mostrando na consola a seguinte informação: 

o Número total de espectadores no estádio; 

o Total de espectadores por cada uma das localizações do estádio; 

o Total de espectadores de cada um dos três tipos de entrada; 

o Receita por funcionário; 

o Receita total; 

 

 

 
 

O trabalho deve incluir um pequeno relatório, em que conste: 

 as opções tomadas no trabalho 

 a forma como todo o código está organizado (de forma esquemática) 

 a forma como os dados estão organizados (de forma esquemática) 

 

Aconselha-se que vá implementando o trabalho de forma incremental, isto é, uma 

funcionalidade de cada vez. 

 


