
EXERCÍCIOS MATRIZES - 17/12/2013
 
1) Faça um programa que permita ao usuário entrar com uma matriz 
de 3x3 números inteiros. Em seguida, utilize uma função para gerar 
um array unidimensional pela soma dos números de cada coluna da 
matriz e mostrar na tela esse array. Por exemplo, a matriz:
5  -8  10
1   2  15
25 10   7
Vai gerar um vetor, onde cada posição é a soma das colunas da 
matriz. A primeira posição será 5 + 1 + 25, e assim por diante:
31  4  32

2) Escrever uma funcão (e um programa em C(++) que utiliza tal 
funcão) que determine se uma matriz quadrada de n > 0 linhas e 
colunas é uma matriz permutacão. Uma matriz quadrada é chamada de 
matriz permutacão se seus elementos são apenas 0's e 1's e se em 
cada linha e coluna da matriz existe apenas um unico valor 1. 
Exemplo: A matriz a seguir é uma matriz permutacão.
1 0 0
0 0 1
0 1 0

3) Na teoria dos sistemas, define-se como elemento minimax de uma 
matriz o menor elemento de uma linha onde se encontra o maior 
elemento da matriz. Faca uma funcão que recebe, por parâmetro, uma 
matriz A e retorna o seu elemento minimax, juntamente com a sua 
posição.(Fazer tudo na função main)

4) Faça um programa para corrigir uma prova com 10 questões de 
múltipla escolha (a, b, c, d ou e), em uma turma com 5 alunos. 
Cada questão vale 1 ponto. Leia o gabarito, e para cada aluno leia 
sua matricula (número inteiro) e suas respostas. Calcule e 
escreva:
Para cada aluno, escreva sua matrícula, suas respostas, e sua 
nota.
O percentual de aprovação, assumindo média 7.0.

5) Os incas ficaram conhecidos pela grande civilização que reinou 
na região dos Andes durante vários séculos. O que pouca gente sabe 
é que os incas construíram pirâmides de base quadrada em que a 
única forma de se atingir o topo era seguir em espiral pela borda, 
que acabava formando uma escada em espiral. Estas pirâmides ainda 
se encontram escondidas na floresta amazônica e sua descoberta 
trará uma aplicação para este exercício.
Neste problema você deverá fazer um programa para verificar se uma 
matriz é inca. Seu programa deve ter uma função que recebe como 
parâmetro, uma matriz quadrada A(n x n) de números inteiros para 
verificar se a matriz é inca, ou seja, se partindo do canto 



inferior esquerdo da matriz, no sentido horário, em espiral, a 
posição seguinte na ordem é o inteiro consecutivo da posição 
anterior. Caso a matriz seja inca deve retornar 1 (um) senão 0 
(zero).
Exemplo de uma matriz inca:
10  9  8 7
11 16 15 6
12 13 14 5
 1  2  3 4


