
 

AAplique seu 

a) Ler d

b) Ler o
dime
Exem
pelo e

c) Crie u

d) Crie u

e) Faça
eleme

f) Faça
modo

g) Faça
deve
no ve

h) Faça
A, B 

 

 

 

 

 

AL

conhecime

dez elemento

oito element
nsão com o

mplo: o elem
elemento A[

um algoritmo

um algoritmo

 um algoritm
entos deste 

 um algoritm
o que o prime

 um algoritm
rá informar: 
etor; (3) quan

 um algoritm
e C. Após a 

LGOR

nto em arra

os de uma m

tos inteiros 
s elementos

mento B[0] de
1]*3 e assim

o para ler 10 

o para ler 15 

mo que leia
vetor; 

mo para ler 
eiro element

mo que leia 3
(1) todos os

ntos dos valo

mo que leia 1
leitura, infor

RITMO

Re

ays com a lin

atriz unidime

em uma m
s da matriz A
eve ser impl
 por diante, a

números int

números int

a 20 númer

um vetor co
to venha a se

30 valores d
s números pa
ores do vetor

0 valores nu
me o número

 

O - EX
 

esolu
 

nguagem C:

ensional do t

matriz unidim
A multiplicad
icado pelo e
até a última 

teiros e most

teiros e most

os e armaz

om 10 eleme
er o último d

do tipo inteiro
ares que exi
r são maiore

uméricos inte
o de vezes q

XERC

ção 

: 

tipo inteiro e 

mensional (A
dos por 3. A
elemento A[0
posição; 

trar os núme

trar no final o

zene em um

entos e inve
epois da inve

o e armazen
istem no vet
s que a méd

eiros em um 
que os núme

CÍCIO

apresentar o

A). Construir
pós, apresen
0]*3, o eleme

eros pares de

os que forem

m vetor. Dep

erter a posiç
ersão; 

ne-os em um
tor; (2) o me
dia desses va

vetor e três 
eros A, B e C

OS 5 

os valores lid

r uma matr
nte os núme
ento B[1] de

este vetor; 

m maiores ou

pois, some 

ção destes e

m vetor. A se
nor e o maio
alores; 

valores intei
C apareceram

dos; 

riz B de me
eros da matr
eve ser impli

u igual a 10;

os 10 prim

elementos, d

eguir, o algo
or valor exis

ros nas variá
m no vetor. 

esma 
riz B. 
cado 

eiros 

de tal 

ritmo 
tente 

áveis 



a) Ler dez elementos de uma matriz unidimensional do tipo inteiro e apresentar os valores lidos; 

#include <stdio.h> 
 
int  vet[10], cont; 
main() 
{       
      printf("Digite 10 numeros inteiros:\n"); 
      for (cont=0; cont<10; cont++) 
      scanf("%d", &vet[cont]); 
       
      for (cont=0; cont<10; cont++) 
      printf("(%d)  ",vet[cont]); 
       
      printf("\ntecle ENTER para sair"); 
 
      getchar(); 
      getchar(); 
      return(0); 
} 

  



b) Ler oito elementos inteiros em uma matriz unidimensional (A). Construir uma matriz B de mesma 
dimensão com os elementos da matriz A multiplicados por 3. Após, apresente os números da matriz B. 
Exemplo: o elemento B[0] deve ser implicado pelo elemento A[0]*3, o elemento B[1] deve ser implicado 
pelo elemento A[1]*3 e assim por diante, até a última posição; 

#include <stdio.h> 
 
int  vetA[8], vetB[8], c; 
 
main() 
{       
      printf("Digite 8 numeros inteiros:\n"); 
      for (c=0; c<10; c++) 
      scanf("%d", &vetA[c]); 
       
      for (c=0; c<8; c++) 
      vetB[c] = vetA[c]*3; 
       
      printf("\nO Vetor A multiplicado por 3:\n"); 
      for (c=0; c<8; c++) 
      printf("%d ", vetB[c]); 
       
      printf("\n\nTecle ENTER para sair"); 
 
      getchar(); 
      getchar(); 
} 

  



c) Crie um algoritmo para ler 10 números inteiros e mostrar os números pares deste vetor; 

#include <stdio.h> 
int  vet[10], cont; 
main() 
{       
      printf("Digite trinta numeros inteiros:\n"); 
      for (cont=0; cont<10; cont++) 
      scanf("%d", &vet[cont]); 
       
      for (cont=0; cont<10; cont++) 
        if ((vet[cont]%2)==0) 
         printf("(%d)  ",vet[cont]); 
       
      printf("\ntecle ENTER para sair"); 
 
      getchar(); 
      getchar(); 
      return(0); 
} 

  



d) Crie um algoritmo para ler 15 números inteiros e mostrar no final os que forem maiores ou igual a 10; 

#include <stdio.h> 
 
int  vet[15], cont; 
main() 
{       
      printf("Digite quinze numeros inteiros:\n"); 
      for (cont=0; cont<15; cont++) 
       scanf("%d", &vet[cont]); 
       
      for (cont=0; cont<15; cont++) 
        if (vet[cont]>=10) 
        printf("(%d)  ",vet[cont]); 
        printf("\ntecle ENTER para sair"); 
 
      getchar(); 
      getchar(); 
      return(0); 
} 

  



e) Faça um algoritmo que leia 20 números e armazene em um vetor. Depois, some os 10 primeiros 
elementos deste vetor; 

#include <stdio.h> 
 
int  vet[20], cont, soma; 
main() 
{  
      soma=0;      
      printf("Digite vinte numeros inteiros:\n"); 
      for (cont=0; cont<20; cont++) 
      scanf("%d", &vet[cont]); 
       
      for (cont=0; cont<10; cont++) 
        if (vet[cont]<10) 
        soma=(soma+vet[cont]); 
       
      printf("\nA soma dos dez primeiros elementos e: %d",soma); 
      printf("\ntecle ENTER para sair"); 
 
      getchar(); 
      getchar(); 
      return(0); 
} 

  



f) Faça um algoritmo para ler um vetor com 10 elementos e inverter a posição destes elementos, de tal 
modo que o primeiro elemento venha a ser o último depois da inversão; 

#include <stdio.h> 
int buff, vet[10], inc, dec; 
 main() 
 { 
      printf("Digite dez numeros inteiros seguidos de ENTER:\n"); 
 
      // Guarda os valores no vetor 
      for (inc=0; inc<10; inc++) 
       scanf("%d", &vet[inc]); 
 
      // Mostra os valores digitados pelo usuário 
      printf("\nValores na ordem digitada\n"); 
      for (inc=0; inc<10; inc++) 
       printf("%d\t", vet[inc]); 
 
      // Inverte os valores 
      for (inc=0; inc<10; inc++) 
      { 
         buff=vet[inc]; 
         dec=(9-inc); 
         if (inc<5) 
         { 
          vet[inc]=vet[dec]; 
          vet[dec]=buff; 
         } 
      } 
 
      // Mostra os valores na ordem inversa 
      printf("Valores na ordem inversa\n"); 
      for (inc=0; inc<10; inc++) 
       printf("%d\t", vet[inc]); 
       
       
      printf("ENTER para finalizar\n");              
 
getchar(); 
getchar(); 
return(0); 
} 

  



g) Faça um algoritmo que leia 30 valores do tipo inteiro e armazene-os em um vetor. A seguir, o algoritmo 
deverá informar: (1) todos os números pares que existem no vetor; (2) o menor e o maior valor existente 
no vetor; (3) quantos dos valores do vetor são maiores que a média desses valores; 

#include <stdio.h> 
int  vet[10], inc, n1, maior, menor; 
float media, soma; 
main() 
{ 
      printf("Digite dez numeros inteiros seguidos de ENTER:\n"); 
      for (inc=0; inc<10; inc++) 
      { 
          scanf("%d", &vet[inc]); 
          if (vet[inc]>maior) 
              maior=vet[inc]; 
 
          // Inicializa as variáveis MAIOR e MENOR 
          if (inc==0) 
          { 
           maior=vet[inc]; 
           menor=vet[inc]; 
          } 
 
          if (vet[inc]<menor) 
          menor=vet[inc];                  
          soma=(soma+vet[inc]); 
      } 
       
      // Procura e mostra os numeros pares do vetor 
      printf("Numeros pares existentes no vetor:\n");   
      for (inc=0; inc<10; inc++) 
       if ((vet[inc]%2)==0) // Verifica se eh numero par 
        printf("%d\t",(vet[inc])); 
       
      // Calcula a media dos numeros digitados 
      media = soma/10; 
       
      for (inc=0; inc<10; inc++) 
       if (vet[inc]>media) 
       n1++; 
       
      printf("\n\nMaior valor= %d\nMenor valor= %d",maior, menor);             
      printf("\nA media e= %1.2f",media);   
      printf("\nO vetor contem < %d > numeros maiores que a media\n",n1);    
      printf("\nPara sair tecle ENTER ");      
  
getchar(); 
getchar(); 
return(0); 
} 

  



h) Faça um algoritmo que leia 10 valores numéricos inteiros em um vetor e três valores inteiros nas variáveis 
A, B e C. Após a leitura, informe o número de vezes que os números A, B e C apareceram no vetor. 

#include <stdio.h> 
int  vet[10], inc, a, b, c, na, nb, nc; 
 main() 
 {     na=0; 
       nb=0; 
       nc=0; 
        
       // Guarda os valores A, B e C 
       printf("\Digite o Valor de A: ",a); 
       scanf("%d", &a); 
       printf("\Digite o Valor de B: ",b); 
       scanf("%d", &b); 
       printf("\Digite o Valor de C: ",c); 
       scanf("%d", &c); 
 
       printf("Digite dez numeros inteiros seguidos de ENTER:\n"); 
       for (inc=0; inc<10; inc++) 
       { 
        scanf("%d", &vet[inc]); // Guarda o valor no vetor 
        if (vet[inc]==a) // Verifica se eh o mesmo valor que A 
         na=na+1;        // Se o numero for igual a A, incrementa o valor de NA 
        if (vet[inc]==b) // Verifica se eh o mesmo valor que B 
         nb=nb+1;        // Se o numero for igual a A, incrementa o valor de NB 
        if (vet[inc]==c) // Verifica se eh o mesmo valor que C 
         nc=nc+1;        // Se o numero for igual a A, incrementa o valor de NC 
       } 
        
       printf("\nNumero de ocorrencias das 
variaveis:\nA=%d\tB=%d\tC=%d",na,nb,nc); 
       printf("\nTecle ENTER para sair"); 
        
getchar(); 
getchar(); 
return(0); 
} 

 

 


