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LISTA 06 

Conteúdo 

 Estruturas homogêneas - matrizes. 

  Questões 

1. Construa uma matriz de dimensões 5 x 2 (de caractere) para guardar uma lista de 5 

funcionários de uma empresa. O usuário deve informar o nome e o apelido do funcionário. 

Ao fim, imprimir a matriz mostrando os dados cadastrados. 

 

2. Construa um algoritmo que carregue duas matrizes A e B, ambas de ordem 2, e gere uma C, 

onde Ci,j = Ai,j + Bi,j. 

 

3. Dada uma matriz 4 x 4 (de caracteres), crie um algoritmo que cadastre 16 nomes e encontre 

a posição em que se encontra a string “IFRN”. Se não encontrado, mostrar a mensagem: 

“Nome não encontrado.”. 

 

4. Crie um algoritmo que carregue uma matriz de ordem 4. Insira os elementos da diagonal 

principal em um vetor A e os da secundária em um vetor B. No final, imprima a matriz e os 

vetores. 

 

5. Crie um algoritmo que carregue uma matriz de ordem 3. Ao fim, calcule e mostre a soma dos 

elementos da diagonal primária.  

 

6. Baseado na matriz da questão anterior, crie um algoritmo que calcule e mostre a soma dos 

elementos da diagonal secundária. 

 

7. Crie e carregue uma matriz A de inteiros (ordem 3) e uma matriz B de inteiros de mesma 

ordem. Ao fim, permute os elementos entre as matrizes e imprima os novos elementos dessas 

matrizes. 

 

8. Dada uma matriz de ordem 3, faça um algoritmo que calcule: 

a) a soma dos elementos da primeira coluna; 

b) o produto dos elementos da primeira linha; 

c) a soma de todos os elementos da matriz; 

d) a soma da diagonal principal. 

 

9. Dada uma matriz 4X4 de valores inteiros, crie um algoritmo que faça a leitura destes valores e, 

ao final da leitura de todos, imprima os seguintes relatórios: 

a) soma dos valores de cada coluna da matriz; 

b) elementos da matriz que sejam menores que a média entre eles; 

c) soma dos elementos da diagonal secundária. 
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10. Escreva um programa que leia uma matriz quadrada 20 x 20 de elementos reais e divida 

cada elemento de uma linha da matriz pelo elemento da diagonal principal desta linha. 

Imprima a matriz modificada. 

 

11. Construa um algoritmo que leia uma matriz de ordem 3 e calcule a soma dos elementos 

acima da diagonal principal. 

 

12. Construa um algoritmo que leia uma matriz de ordem 3 e calcule a soma dos elementos 

abaixo da diagonal secundária. 

 

13. Crie um algoritmo que leia uma matriz de ordem 3 e verifique se ela é NULA. 

 

14. Crie um algoritmo que leia 2 matrizes (A e B) de ordem 2 e verifique se são IGUAIS. 

 

15. Crie um algoritmo que leia uma matriz de ordem 3 e indique se ela é uma matriz IDENTIDADE. 

 

16. Crie um algoritmo que leia uma matriz 3 X 2 e calcule a sua TRANSPOSTA. 

 

17. A professora Luciana Bernardo solicitou às suas turmas que criassem um dicionário de termos 

técnicos. Para otimizar o seu uso, crie um algoritmo que permita ao usuário informar uma 

palavra em Inglês e o sistema indique a sua tradução na Língua Portuguesa e se o termo 

digitado é um verbo, um adjetivo, um advérbio, um substantivo, etc. 


