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Curso: Técnico em Informática Integrado 

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

Professor: Edmilson Barbalho Campos Neto 

1º SIMULADO DO 2º BIMESTRE 

  Questões 

1. Escrever um algoritmo que lê um valor N inteiro e positivo e em seguida chama um 

procedimento para calcular e escrever o valor de E com base na expressão a seguir. 

E = 1 + 1 / 1! + 1 / 2! + 1 / 3! + 1 / N! 

2. Faça um algoritmo que leia números para preencher uma matriz A[4][4] e em seguida chame 

quatro procedimentos para realizar as trocas a seguir, respectivamente: 

a) a linha 2 com a linha 8;  

b) a coluna 4 com a coluna 10;  

c) a diagonal principal com a secundária;  

d) a linha 5 com a coluna 10; 

DESAFIO 

Faça um programa utilizando procedimentos que simule o movimento de uma peça de 

cavalo num tabuleiro de xadrez (conforme imagem abaixo). A mesma deve iniciar na posição D5 

e deverá ser solicitada uma nova posição (via teclado). Caso a posição satisfaça a rota do 

cavalo, que só se locomove em ‘L’, coloque a peça na nova posição, caso contrário imprima 

uma mensagem de ‘POSIÇÃO INVÁLIDA’. Faça com que o programa repita esse procedimento 

até que o usuário digite a palavra ‘FIM’. Quando o usuário sair do jogo, informe seu status total 

(quantas vezes errou e quantas vezes acertou). 

Lembre que o tabuleiro de um jogo de xadrez tem 8 linhas (identificadas de A à H) e 8 

colunas (de  à 8), perfazendo 64 posições possíveis (de A1 até H8), com isso qualquer outra 

posição fora essas ou o código finalizador não deverá ser aceita, devendo ser imprimida uma 

mensagem de erro.  

 

 

 

 

 

 

Posição ATUAL do Cavalo: D5 

Digite a nova posição e digite [ENTER]: 

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

