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LISTA 08 

Contéudo 

 Javascript 

Questões 

1. Escreva um programa em javascript que peça para o usuário digitar um texto, e logo em 

seguida, exiba em uma caixa de alerta a string invertida (do final para o início). 

Crie uma função no head que irá receber essa string, inverta, e depois retorne o resultado para 

ser impresso. A chamada para esta função deve ocorrer no body. 

Dica: Utilizar Alert Box para exibir o resultado. 

2. Utilizando o exercício anterior, após o usuário digitar e a aplicação inverter o texto, perguntar 

se ele deseja inverter novamente outro texto. Se ele escolher “OK”, a aplicação pergunta 

novamente a palavra e inverte. Se ele clicar em “Cancelar”, a aplicação se encerra. 

Dica: Utilizar Confirm Box para a pergunta e while para controlar o laço. 

3. Crie um código em javascript que receba 5 nomes de pessoas e armazene-os em um array. Ao 

final, todos os nomes devem ser impressos na ordem inversa do cadastro. 

Utilize uma função no body para inverter o Array. 

4. Crie um código em javascript que receba 2 palavras, e depois imprima-as intercaladas.  

Ex.: ‘Joao’ e ‘Mary’; a impressão deve ser: ‘JMoaaroy’ 

Use uma função no head que receba as 2 palavras, e faça a intercalação. 

5. Fazer um programa utilizando função para identificar se a palavra digitada pelo usuário é um 

palíndromo ou não. 

Uma palavra é denominada um palíndromo se for invertida e a leitura da mesma permanecer 

sem nenhuma alteração.  

Ex.: aba, radar, reter, rever, rir. 
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