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LISTA 05 

Contéudo 

 Javascript 

Questões 

1. Crie uma página XTML vazia e escreva um código javascript que imprima na página a 

tabuada de 2 (utilize a estrutura de repetição “for”): 

 

2. Faça um código que receba um número n, e imprima a sua tabuada. 

Dica: Utilize window.prompt(“Texto”) para o usuário digitar um número e depois armazenar 

em uma variável. 

3. Elabore um código em javascript que receba 2 números inteiros e mostre todos os números 

que estão entre o primeiro e o segundo número informado. 

4. Crie um script que solicite ao usuário digitar um número entre 1 e 10, e depois imprimirá o 

número digitado por extenso (exemplo: 1 – um).  

Se ele digitar outro número que não esteja entre 1 e 10, mostrar: “número invalido”.  

Faça um código com if...else, e depois outro com switch. 

Dica: Quando for utilizar switch, usar o método parseInt(texto) para converter o número 

digitado pelo usuário para inteiro. 

5. Escreva um programa em javascript que peça para o usuário digitar um texto, e logo em 

seguida, exiba em uma caixa de alerta a string invertida (do final para o início). 

Crie uma função no head que irá receber essa string, inverta, e depois retorne o resultado para 

ser impresso. A chamada para esta função deve ocorrer no body. 

Dica: Utilizar Alert Box para exibir o resultado. 

6. Utilizando o exercício anterior, após o usuário digitar e a aplicação inverter o texto, perguntar 

se ele deseja inverter novamente outro texto. Se ele escolher “OK”, a aplicação pergunta 

novamente a palavra e inverte. Se ele clicar em “Cancelar”, a aplicação se encerra. 

Dica: Utilizar Confirm Box para a pergunta e while para controlar o laço. 
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7. Crie um código em javascript que receba 5 nomes de pessoas e armazene-os em um array. 

Ao final, todos os nomes devem ser impressos na ordem inversa do cadastro. 

Utilize uma função no body para inverter o Array. 

8. Crie um código em javascript que receba 2 palavras, e depois imprima-as intercaladas.  

Ex.: „Joao‟ e „Mary‟; a impressão deve ser: „JMoaaroy‟ 

Use uma função no head que receba as 2 palavras, e faça a intercalação. 

9. Escreva um script que receba três números fornecidos pelo usuário, exiba em XHTML os 

números digitados e em forma de tabela, a soma, a média, o produto, o maior e menor 

número, como mostra a figura abaixo. 

 

10. Fazer um programa utilizando função para identificar se a palavra digitada pelo usuário é um 

palíndromo ou não. 

Uma palavra é denominada um palíndromo se for invertida e a leitura da mesma 

permanecer sem nenhuma alteração.  

Ex.: aba, radar, reter, rever, rir. 


