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LISTA 08 

Conteúdo 

 Procedimentos com parâmetros. 

  Questões 

1. Um usuário necessita de uma aplicação que simule uma calculadora na qual serão digitados 

2 números. O programa deve oferecer-lhe a opção de efetuar uma SOMA, uma SUBTRAÇÃO, 

uma MULTIPLICAÇÃO ou uma DIVISÃO. Para isso, crie um programa modularizado que simule 

uma calculadora usando procedimento com passagem de parâmetro por valor que receba 

os dois algarismos digitados e o tipo de operação. 

 

2. Crie um programa que receba o preço de compra de um produto e a região na qual ele 

será vendido (Nordeste ou Sudeste). O programa deve conter um procedimento que receba 

os dois parâmetros citados por passagem de parâmetro por valor e calcule o seu preço final 

de venda. Quando a região for Nordeste, o preço de venda é calculado aplicando 17% 

sobre o seu valor de compra e, quando for Sudeste, 15%.  Ao fim, imprima o preço final de 

venda do produto.  

 

3. Crie um algoritmo com a seguinte arquitetura: 

a. um procedimento para ler uma matriz de ordem 3; 

b. uma função que receba o parâmetro K por passagem de valor, multiplique K pelos 

elementos da diagonal principal e retorne a soma dos elementos da nova diagonal 

principal; 

c. um procedimento que imprima a matriz.  

 

4. Crie um algoritmo para ler uma matriz M de ordem 4 e em seguida: 

a. Passe a matriz M por referência a um procedimento que multiplique por 10 todos os seus 

elementos acima da diagonal principal 

b. Passe a matriz M por valor a outro procedimento para imprimi-la com seus novos elementos 

c. Leia uma matriz S. Em seguida passe a matriz lida e a matriz M anterior como referência e 

valor, respectivamente, a outro procedimento que deve somar as duas matrizes e 

armazenar o resultado em S 

d. Chame novamente o procedimento da questão b agora para imprimir a matriz S 

 

5. Faça um algoritmo que multiplique um vetor de ordem 5 por uma matriz de ordem 5x3. Use 

para este programa um procedimento para ler o vetor, um para imprimir o vetor, um para ler 

a matriz, um para imprimir a matriz e outro que irá fazer a multiplicação. Usar variáveis locais e 

as passagens de parâmetros (por valor e por referência) de forma apropriada. As chamadas 

aos procedimentos devem ser feita a partir do programa principal. 
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