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LISTA 05 

Conteúdo 

 Estruturas homogêneas - vetores. 

  Questões 

1. Construa um algoritmo que leia um vetor de 10 idades e calcule a média aritmética entre 

elas. Ao final, mostre as idades lidas e a média encontrada.  

 

2. Crie um vetor de 10 posições do tipo real e insira valores nele. Em seguida, verifique se há 

números menores que zero. Se sim, troque o seu conteúdo por 1 e, ao fim, imprima o novo 

vetor. 

 

3. Crie um vetor que leia e armazene 10 números inteiros positivos distintos informados pelo 

usuário (os números variam entre 1 e 300). Em seguida, mostre na tela o menor e o maior 

número informado e em qual posição eles se encontram. 

 

4. Crie um vetor “A” que leia e armazene 10 números. Crie um vetor “B” que leia e armazene 

outros 10 números. Em seguida, permute os valores entre os vetores. 

 

5. Leia um vetor “A” de 10 números inteiros. Em seguida, leia um número digitado pelo usuário e 

armazene-o na variável “num”. Multiplique cada elemento de A pela variável “num” e 

armazene os resultados em um vetor “B”. Em seguida, imprima o vetor B. 

 

6. Construa um programa que armazene o gabarito da prova do Prof. Edmilson Campos que 

contém 15 questões e leia as opções que um aluno marcou naquela prova. Ao fim, a 

aplicação deve informar o percentual de rendimento. 

 

7. Leia um vetor de 12 posições e, em seguida, leia dois valores X e Y quaisquer correspondentes 

a duas posições no vetor. Ao fim, o programa deve escrever a soma dos valores encontrados 

nas respectivas posições X e Y. 

  

8. Leia dois vetores, “A” e “B”, de 10 posições. Gere um vetor “C” contendo, nas posições pares 

os valores de “A” e nas posições impares os de “B”. 

 

9. Escreva um algoritmo que leia um vetor de 10 posições e mostre-o. Em seguida, troque o 

primeiro elemento com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o 

antepenúltimo, e assim sucessivamente. Mostre o novo vetor depois da troca. 

 

10. Crie um algoritmo que apresente a série de Fibonacci até o 20° termo. A série numérica é a 

seguinte: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, ... 

 

11. Construa um algoritmo que leia um número binário entre 00000000 e 11111111 e calcule o seu 

valor correspondente na base decimal. 
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12. A professora Luciana solicitou aos seus alunos de Informática 2011 uma pequena aplicação 

na qual ela pudesse cadastrar a matrícula, o nome e as 2 (duas) notas dos seus 5 (cinco) 

alunos de Cooperativismo Subsequente que ficaram em dependência. Depois de realizado o 

cadastro, ela deseja informar uma matrícula e o sistema informe o nome do aluno, as 2 (duas) 

notas, a média aritmética e a sua situação (APROVADO, REPROVADO ou PROVA FINAL). Se a 

matrícula for inválida, informar a mensagem “Matrícula inválida!”. 

 

13. Você foi contratado pela FIFA para desenvolver um protótipo para a Copa 2014. A aplicação 

deve ler o nome e a pontuação de 10 seleções que participaram do mundial de 2010. Ao fim, 

deve ser gerado um relatório com o nome das 10 seleções cadastradas, as suas respectivas 

pontuações e, baseada na pontuação cadastrada, a seleção campeã daquele mundial. 

 

14. Crie um programa que cadastre 10 produtos com seus respectivos códigos e preços. Ao fim, 

mostre o código, o nome e o preço dos produtos maiores que R$ 17,25. 


