
GGI026 - Algoritmos e programação

Exerćıcios de revisão

14 de Maio de 2014

1. Três músicos, João, Antônio e Francisco, tocam harpa, violino e piano. Contudo, não se sabe quem toca
o que. Sabe-se que o Antônio não é o pianista. Mas o pianista ensaia sozinho na Terça. O João ensaia com o
Violoncelista às Quintas. Quem toca o que? Explique seu racioćınio.

2. Temos 32 golfistas que vão jogar individualmente um torneio em N semanas. Pretende-se que cada jogador
só jogue uma vez um contra o outro. Sabendo que ocorre apenas 1 jogo por semana, qual o número mı́nimo de
semanas antes de haver repetições? Explique seu racioćınio.

3. Em uma certa comunidade, todos os nativos sempre mentem e os visitantes sempre falam a verdade. Um
estrangeiro encontra-se com três pessoas e pergunta ao primeiro se ele é um nativo e recebe uma resposta. O
segundo informa então que o primeiro falou que ele é um nativo, mas o terceiro afirma que o primeiro é um nativo.
Quantas dessas pessoas são nativos? Explique seu racioćınio.

4. O que é uma variável?
5. Indique o valor de r após cada expressão abaixo: (dados: int a = 6; float b = 5.5; int c = 4; float

d = 4.0;

• r = 5 +a;

• r = a * a;

• r = a / b;

• r = a % c;

• r = a*b /c;

• r = a*(b/c);

• r = a*b + (5/a)*(b*c);

6. Escreva um programa que receba um número n e imprima o valor correspondente ao seu quadrado (n2).
7. Escreva um programa que receba o número de lados n de um poĺıgono convexo, calcule o número de diagonais

diferentes (nd) deste poĺıgono pela fórmula: nd = n(n−3)
2 .

8. Escreva um programa que leia três números inteiros e os imprima em ordem crescente. Primeiro, verifique se
os números são diferentes.

9. Escreva um programa que imprima a tabuada dos número de 1 a 10.
10. Escreva um programa que leia dois números inteiros x e n, calcule xn usando apenas a operação de soma e

informe o resultado ao usuário.
11. Faça um programa que leia 10 números reais e os armazene em um vetor, em seguida, imprima-os.
12. Escreva um algoritmo que leia um vetor X[20] de números reais e retorna o seu maior e o seu menor valor.
13. Qual o tamanho do menor vetor que devemos declarar para armazenar uma cadeia de caracteres com 10

letras? Porque?
14. Faça um programa que receba uma matriz M5×5 e retorne a soma dos seus elementos.
15. Escreva um programa que preencha uma variável do tipo struct e depois exiba na tela. A estrutura deve

conter campos para: nome, endereço, idade.
16. Escreva um fragmento de código para declarar uma matriz com 3 linhas e 3 colunas.
17. Escreva um programa que receba 10 valores em um vetor e imprimar “ORDENADO” se o vetor estiver em

ordem crescente.
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