
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE  

Campus João Câmara  

Avenida Antônio Severiano da Câmara / BR 406, Km 101, s/n – Zona Rural. Bairro Amarelão – João Câmara/RN - CEP: 59550-000. 

 Telefone: (84) 3262-2285. Fax: (84) 4005-2694. URL: http://www.ifrn.edu.br/joaocamara. E-mail: gabinete.joaocamara@ifrn.edu.br  

 
Curso: Técnico em Informática Integrado 

Disciplina: Algoritmos Carga horária: 60h (80h/a) Período: 2º Ano 

Professor: Edmilson Barbalho Campos Neto 

LISTA 09 

Conteúdo 

 Vetores e Matrizes; 
 Procedimentos e Funções; 

  Questões 

1. Construa um programa que leia uma variável NUM e apresente a seguinte estrutura: 

a. uma função que receba NUM como parâmetro (por valor), calcule e retorne o cubo; 

b. uma função que receba NUM como parâmetro (por referência), calcule e retorne o cubo. 

 

2. Crie um programa que leia 2 notas de um aluno do IFRN, passe-as como parâmetro (por 

referência) para uma função que deverá indicar a situação do aluno (APROVADO, PROVA 

FINAL ou REPROVADO). 

 

3. Crie uma função que receba a sigla de um estado da região Sul como parâmetro e indique 

se o estado é válido ou não. 

 

4. Escreva um algoritmo para obter uma palavra e: 

a. Determinar o seu tamanho; 

b. Exibi-la completamente em caixa alta (letras maiúsculas); 

c. Exibi-la ao contrário e totalmente em letras minúsculas. 

 

5. Dada uma palavra, exibir sua abreviação, usando suas 3 primeiras letras em caracteres 

maiúsculos. 

OBS.: Exibir um traço (-) antes e depois da abreviação.  

Exemplos: Para a palavra Domingo, mostrar -DOM- 

                 Para a palavra Agosto, mostrar -AGO- 

 

6. Escreva um algoritmo para receber uma data no formato dd/mm/aaaa (dd-dia, mm-mês e 

aaaa-ano) e depois exibi-la por extenso. O programa deverá fazer uso de um vetor contendo 

os meses do ano. Também deverá ter uma função de nome data_extenso para receber 

como parâmetro os caracteres no formato dd/mm/aaaa e retornar a data por extenso. 

Exemplo: Para a data 31/01/2007, mostrar: 31 de janeiro de 2007. 

 

7. Escreva um programa para receber uma palavra e exibir as letras que estejam em posições 

ímpares.  

Exemplo: Para a palavra Borboleta:    B o r b o l e t a 
                                                     ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

                                   Posição da letra: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Exibir: Broea. 
 

8. Escreva uma função que receba como parâmetro um texto e retorne o número de palavras 

desse texto. As palavras do texto são separadas por espaços em branco, podendo haver um 

ou mais espaços entre as palavras. 

http://www.ifrn.edu.br/joaocamara
mailto:gabinete.joaocamara@ifrn.edu.br


9. Escreva um algoritmo que apresente um menu com três opções: 

1 – Inserir | 2 – Exibir | 3 – Sair 

a. Quando for escolhida a opção número 1, um procedimento chamado insere deve inserir 

um elemento (nome) em um vetor. O procedimento deve receber como parâmetro o 

nome a ser inserido. 

b. Quando for escolhida a opção número 2, um procedimento chamado lista deve escrever 

na tela todos os elementos do vetor. 

c. Quando escolhida a opção 3, o programa encerra-se. 

 

10. Crie um programa que declare uma matriz M (de inteiro) de ordem 2 e um vetor V com duas 

posições (de real) com a seguinte arquitetura: 

 

a. um procedimento para ler a matriz; 

b. um procedimento que execute uma função que receba cada elemento da diagonal 

principal da matriz (passagem de parâmetro por referência), calcule e retorne o fatorial 

destes elementos. Ao fim, o procedimento deve inserir os respectivos fatoriais no vetor; 

c. um procedimento para imprimir a matriz; 

d. um procedimento para imprimir o vetor. 

 

11. Crie 4 matrizes (A, B, C e D) quadradas de ordem 4 do tipo real e construa um algoritmo que 

contenha: 

 um procedimento que carregue as matrizes A e B 

 um procedimento que calcule e imprima uma matriz C a partir da soma entre as 

matrizes A e B. Contudo, os elementos da diagonal principal de C e os acima dela 

devem receber o valor 0, conforme exemplo: 

 

 

 

 um procedimento que gere uma matriz D. Entretanto, para 

que ela seja construída, você deve escrever  uma função 

que receba cada elemento da matriz C como parâmetro 

(por referência), calcule o seu fatorial e coloque-o em D 

(de acordo com a sua respectiva posição em C), 

conforme figura ao lado. 

 um procedimento que imprima as matrizes A, B, C e D. 

 

12. Escreva um algoritmo, utilizando uma função recursiva chamada fatorial, para calcular o 

fatorial de um número n, sendo n um valor fornecido pelo usuário no algoritmo principal. 

 

13. Escreva um algoritmo, utilizando uma função recursiva chamada somaInteiros, para calcular 

a soma dos n primeiros inteiros positivos, sendo n um valor fornecido pelo usuário. 

 

14. Escreva um algoritmo, utilizando uma função recursiva, que eleve um número inteiro qualquer 

a uma potência. Devem ser fornecidos o número e a potência no algoritmo principal. 

 

15. Escreva um algoritmo, utilizando uma função recursiva, para calcular o n-ésimo termo da série 

de Fibonacci. A série de Fibonacci é uma sequência definida pela fórmula abaixo: 

F(n) = 0, se n = 0 

F(n) = 1, se n = 1 

F(n) = F(n-1) + F(n-2), para os demais valores de n 

Exemplo: para n = 10, exibir: 55 

F(0) F(1) F(2) F(3) F(4) F(5) F(6) F(7) F(8) F(9) F(10) 

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 


