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1. Objetivo Geral 

 
Os experimentos contidos neste guia de laboratório têm como objetivo o estudo 
dos tipos estruturados struct, union e enum. 
 

2. Experimento 1 
 
Crie um programa que permita armazenar o nome, a altura e da data de 
nascimento de até 10 pessoas. Cada pessoa deve ser representada por uma 
struct dentro de um vetor .  A data de nascimento também deve ser uma struct. 
O nome e a altura de cada pessoa devem ser informados pelo teclado. A geração 
da data de nascimento deve ser feita aleatoriamente através da função abaixo 
 
void CriaData(Data &D) 
{ 
   D.Mes = 1 + (rand() % 12); 
   D.Ano = 1950 + (rand() % 49); 
   D.Dia = 1 + (rand() % 30); 
} 
 
O programa deverá apresentar , na tela de abertura, opções para: 
 
i. Inserir um nome; 
ii. Listar todos os nomes e respectivas alturas; 
iii. Listar os nomes das pessoas que nasceram antes de certa data fornecida. 
 
Obs.: Cada uma destas opções deverá ser implementada em uma função 

específica. 
 
Para realizar este experimento, utilize como base o trecho de código apresentado 
a seguir . 
 

#include <iostream> 
using namespace std; 
 
struct { 
int dia, mes, ano; 
} Data; 



 
struct { 
    char nome[30]; 
    float altura ; 
    Data nascimento; 
} Pessoa; 
 
void criaData(Data &D) 
{ 
   D.mes = 1 + (rand() % 12); 
   D.ano = 1950 + (rand() % 49); 
   D.dia = 1 + (rand() % 30); 
} 
 
int main() 
{ 
   Pessoa povo[10]; 
   Pessoa p; 
   int opcao, qtdPessoas = 0 ; 
   Data dia; 
 
   ImprimeTelaDeOpcoes(); 
   do 
   { 
      opcao = EscolheOpcao(); 
      if (opcao == 1) 
     { 
        LePessoaDeTeclado(p); 
        AdicionaPessoa(povo, p, qtdPessoas); 
     } 
     if (opcao == 2) 
     { 
        ImprimeTodasAsPessoas(povo, qtdPessoas); 
     } 
     if (opcao == 3) 
     { 
        LeDataDeTeclado(dia); 
        ImprimeMaisVelhos(povo, qtdPessoas, dia); 
     }  
    } while (opcao != 4); 
} 

 
3. Experimento 2 

 
Crie um programa que simule um jogo de cartas denominado Pares. Este jogo 
consiste em um baralho com 52 cartas do qual são retiradas cinco aleatoriamente 
e é verificado se dentre as selecionadas existe somente um par . Utilize os 
conceitos de struct e enum na realização deste experimento. A saída do 
programa deverá ser a listagem das cinco cartas selecionadas, acompanhada da 
informação se houve ou não um par. 
 
Para realizar este experimento, utilize como base o trecho de código apresentado 
a seguir . 
  



#include<iostream> 
using namespace std; 
 
enum Valor { 
        dois=2, tres, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, valete, dama, rei, as 
}; 
 
enum Naipe { 
        Ouro, Copas, Espadas, Paus 
}; 
 
struct Carta {  
       Valor v; 
       Naipe n; 
}; 
 
struct Baralho { 
       Carta c[52]; 

         }; 

 
4. Experimento 3 

 
Construa uma calculadora básica que realize apenas as operações de soma, 
subtração e divisão de números digitados pelo usuário. Utilize a union a seguir 
como base para o seu programa. 
 

union numero { 
      int i; 
      float f; 
}; 

 
Obs.:  O usuário deverá ser capaz de escolher a operação a ser realizada e de 

digitar os valores dos dois operandos. 
 
 

SUCESSO! 


