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a) Faça um programa que carregue um vetor de seis elementos numéricos inteiros, calcule 
e mostre: 
• A quantidade de números pares; 
• Quais os números pares; 
• A quantidade de números ímpares; 
• Quais os números ímpares. 
 
 
# include <stdio.h> 
 
// cria o vetor e insere valores dentro dele 
int i, pares, impares, vetor[] = {5,20,-3,50,0,6}, v_pares[9], v_impares[9]; 
 
main() 
{ 
 for (i=0; i<10; i++) 
   { 
    if (vetor[i] != 0)  // se for 0, não contará como par ou impar 
     if ( (vetor[i] % 2 == 0) ) // testa se o número é par 
     { 
       pares++; //incrementa a variável 
       v_pares[i] = vetor[i]; // guarda em um novo vetor o número par 
     } 
     else 
     { 
       impares++; //incrementa a variável 
       v_impares[i] = vetor[i]; // guarda em um novo vetor o número impar       
     } 
    } 
 
printf("Numeros pares: %d\n", pares); // mostra o contador de números pares 
   for (i=0; i<10; i++) 
    if (v_pares[i] != 0) printf("%d ", v_pares[i]); // lista os números 
diferentes de "0" no vetor 
 
printf("\n\nNumeros impares: %d\n", impares);  // mostra o contador de números 
impares 
   for (i=0; i<10; i++) 
    if (v_impares[i] != 0) printf("%d ", v_impares[i]);  // lista os números 
diferentes de "0" no vetor 
 
getchar(); 
}  
  



b) Faça um programa que carregue um vetor com dez números inteiros, calcule e mostre a 
quantidade de números negativos e a soma dos números positivos desse vetor; 
 
 
# include <stdio.h> 
 
// cria o vetor e insere valores dentro dele 
int i, qtd_negativos, soma_positivos, vetor[] = {5,20,-3,50,0,-6,21,42,2,10}; 
 
main() 
{ 
 for (i=0; i<10; i++) 
 { 
    if ( (vetor[i] < 0) ) 
    qtd_negativos++; // incrementa a variável qtd_negativos em 1 
 
    if ( (vetor[i] > 0) ) 
    soma_positivos = soma_positivos + vetor[i]; // soma o valor positivo à 
variável soma_positivos 
 } // fim-FOR 
 
// mostra o resultado 
printf("Quantidade de negativos : %d\n", qtd_negativos); 
printf("     Soma dos positivos : %d\n", soma_positivos); 
 
getchar(); 
}   



c) Faça um programa que dada uma sequência de n números, imprimi-la na ordem inversa 
à da leitura; 
 
 
# include <stdio.h> 
 
// cria as variaveis de controle e o vetor 
int n, v[50], qtd=0, i=0; 
 
main() 
{ 
  printf("Digite os numeros desejados. Para parar, utilize o 0 (zero):\n"); 
  do 
  { 
   scanf("%d", &n); // le o valor digitado pelo usuario e guarda na variavel "n" 
   v[qtd] = n; // guarda o valor de n no vetor "v" na posicao "qtd" 
   qtd++; // incrementa o valor de qtd 
  } 
  while (n != 0); // se a pessoa digitar 0 (zero), o laço para 
 
 for (i=qtd-2; i>=0; i--) // imprime os valores do fim ao inicio diminuindo 2 
posicoes, sendo um deles o numero 0 que digitamos 
 printf("%d ", v[i]); 
 
getchar(); 
getchar(); 
}  
  



d) Faça um programa que carregue um vetor com 10 posições, calcule e mostre: 
• O maior elemento do vetor e em que posição esse elemento se encontra; 
• O menor elemento do vetor e em que posição esse elemento se encontra. 
 
 
# include <stdio.h> 
 
// cria o vetor e insere valores dentro dele 
int i, vetor[] = {5,20,-3,50,0,-6,21,42,2,10}, maior, menor; 
 
main() 
{ 
 for (i=0; i<10; i++) 
 { 
   if (i==0) 
   { 
    maior = i; 
    menor = i; 
   } 
   else 
   { 
    if (vetor[i] > vetor[maior]) maior = i; 
    if (vetor[i] < vetor[menor]) menor = i; 
   } 
 } 
 
printf("Maior: %d\n", vetor[maior]); 
printf("Posicao do maior: %d\n", maior); 
 
printf("Menor: %d\n", vetor[menor]); 
printf("Posicao do menor: %d\n", menor); 
getchar(); 
}  
 
  



e) Faça uma função que recebe uma matriz A[5][5] e retorna a soma dos seus elementos; 
 
 
#include<stdio.h> 
int mat[5][5], i, j, soma; 
main() 
{ 
      printf("Digite os valores da matriz\n"); 
 
      for(i=0; i<5; i++) 
       for(j=0; j<5; j++) 
        { 
          printf("Posicao [%d][%d]: ", i, j); 
          scanf("%d", &mat[i][j]); 
        } 
         
      for(i=0; i<5; i++) 
       for(j=0; j<5; j++) 
        soma=soma+mat[i][j]; 
 
      printf("Total da soma dos valores da matriz: %d", soma); 
       
      getchar(); 
      getchar(); 
}  
  



f) Faça uma função que receba uma matriz A[4][4] e retorna o produto dos elementos. 
 
 
# include <stdio.h> 
int mat[4][4], i, j, produto=1; 
main() 
{ 
      printf("Digite os valores da matriz\n"); 
      for(i=0; i<4; i++) 
       for(j=0; j<4; j++) 
       { 
         printf("Posicao [%d][%d]: ", i, j); 
         scanf("%d", &mat[i][j]); 
       } 
         
      for(i=0; i<4; i++) 
       for(j=0; j<4; j++) 
        produto = produto * mat[i][j]; 
 
      printf("Total do produto dos valores da matriz: %d", produto); 
 
      getchar(); 
      getchar(); 
}  
  



g) Declare uma matriz 5x5. Preencha com 1 a diagonal principal e com 0 os demais 
elementos. Escreva ao final a matriz obtida; 
 
 
#include<stdio.h> 
int matrix[5][5], i, j; 
main() 
{ 
      for(i=0; i<5; i++) 
       for(j=0; j<5; j++) 
      if(i==j) 
      matrix[i][j] = 1; 
      else 
      matrix[i][j]=0; 
 
      for(i=0; i<5; i++) 
      { 
        for(j=0; j<5; j++) 
          printf("%d", matrix[i][j]); 
        printf("\n"); 
      } 
       
      getchar(); 
}  
  



h) Leia duas matrizes 4x4 e escreva uma terceira com os maiores elementos entre as 
primeiras. 
 
 
#include<stdio.h> 
int matA[3][3], matB[3][3], matC[3][3], i, j; 
main() 
{ 
 
      printf("Lendo a matriz A\n--------------------\n"); 
      for(i=0; i<3; i++) 
       for(j=0; j<3; j++) 
       { 
         printf("Posicao [%d][%d]: ", i, j); 
         scanf("%d", &matA[i][j]);  
       } 
 
      printf("\n\nLendo a matriz B\n--------------------\n"); 
      for(i=0; i<3; i++) 
       for(j=0; j<3; j++) 
       { 
         printf("Posicao [%d][%d]: ", i, j); 
         scanf("%d", &matB[i][j]);  
       } 
 
      for(i=0; i<3; i++) 
       for(j=0; j<3; j++) 
        if (matA[i][j] > matB[i][j]) 
         matC[i][j] = matA[i][j]; 
        else 
         matC[i][j] = matB[i][j]; 
       
       
      printf("\n\nMostrando a matriz C\n--------------------\n"); 
 
      for(i=0; i<3; i++) 
      { 
        for(j=0; j<3; j++) 
          printf("%d\t", matC[i][j]); 
        printf("\n"); 
      } 
       
      getchar(); 
      getchar(); 
} 


