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Exercícios de Introdução à Programação com Scilab – Parte 1 
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Variáveis, Funções e Expressões Matemáticas no Scilab 

1. Elabore expressões no Scilab que sejam equivalentes às expressões matemáticas a seguir. Utilize o 

menor número possível de parênteses. 

a)    
 

 
       Res: 33.5 

b) 
   √  

√  
     Res: 24.31 

c) 
         

√      
     Res: -411.84 

d)              Res: 0.34 

e)     
 

 
  – tan(        Res: -0.13 

f) 
   

     
 + 30,5    Res: 30.88 

g)                Res: 0.75 

h) 
         

           
     Res: -0.117 

i)               Res: 3.09 

j)             Res: 9 

k)    
√  
 

 
    (

  

 
)       Res: 155.28 

l) 
   √ 

 √ 
     Res: 13.64 

m) √         
 

 
 

                ⁄  

 √   
  Res: 7.85 

2. Defina uma variável de nome x1 para conter o resultado da expressão     . 

3. Defina uma variável de nome x2 para armazenar o valor 4. 

4. Defina uma variável de nome x3 para armazenar a soma de x1 e x2. 

5. Adicione 2 à variável x2 (alterando o seu valor). 

6. Apague a variável x3. 

7. Defina três variáveis (a, b, c) para armazenar os coeficientes da equação do 2º grau: 2x2 – 4x + 1 = 0. 

8. Calcule a expressão (b2 – 4.a.c) e armazene o resultado em uma variável de nome d. 

9. Calcule as raízes (x1 e x2) dessa equação do 2º grau. 
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Algoritmos em Descrição Narrativa 

1. Faça um algoritmo em descrição narrativa para receber três notas de um aluno e em seguida calcular 

e mostrar a sua nota média. 

2. Faça um algoritmo em descrição narrativa para receber o diâmetro e a profundidade em metros de 

uma piscina redonda. O algoritmo deve calcular e apresentar o volume da piscina em em litros (Vol. 

em litros = Abase * profundidade * 1000, onde Abase =    . 

Algoritmos em Fluxograma 

1. Faça um algoritmo em fluxograma para receber três notas de um aluno e em seguida calcular e 

mostrar a sua nota média. 

2. Faça um algoritmo em fluxograma para receber as medidas da base e da altura de um retângulo. O 

algoritmo deve calcular e apresentar o valor de seu perímetro (2*base + 2*altura). 

3. Faça um algoritmo em fluxograma para receber o diâmetro e a profundidade em metros de uma 

piscina redonda. O algoritmo deve calcular e apresentar o volume da piscina em metros cúbicos e em 

litros (Vol. em m3 = Abase * profundidade, onde Abase =    ). 

4. Faça um algoritmo em fluxograma que receba a medida do raio de um círculo e em seguida calcule e 

apresente a medida de sua circunferência (     ).  

5. Faça um algoritmo em fluxograma que receba dois números distintos e apresente o menor deles. 

6. Faça um algoritmo em fluxograma que receba três números distintos e apresente o menor deles. 

7. Faça um algoritmo em fluxograma que receba um valor numérico qualquer x e dois valores a e b. O 

algoritmo deve verificar e informar se o valor x está no intervalo fechado [a, b]. 

8. Faça um algoritmo em fluxograma que receba a medida do raio de um círculo e em seguida calcule e 

apresente a sua área. O algoritmo deve verificar se o raio informado é válido (maior ou igual a zero). 

Caso não seja, uma mensagem adequada deve ser apresentada. 

Programas utilizando o editor SciNotes do Scilab – Entrada e Saída 

1. Faça um programa para receber três notas de um aluno e apresentar a nota média. 

2. Faça um programa para receber as medidas da base e da altura de um retângulo. O programa deve 

calcular e apresentar o valor de seu perímetro (2*base + 2*altura). 

3. Faça um programa para receber o diâmetro e a profundidade (em metros) de uma piscina redonda. 

O programa deve calcular e apresentar o volume da piscina em metros cúbicos e em litros (Vol. em 

m3 = Abase * profundidade). 

4. Faça um programa que receba a medida do raio de um círculo e em seguida calcule e apresente a 

medida de sua circunferência (     ).  

5. Faça um programa que receba a largura, o comprimento e a profundidade de uma piscina retangular 

(em metros). O programa deve calcular e apresentar a quantidade total de azulejos (em m2) 

necessária para cobrir a superfície interna da piscina. 

6. Faça um programa que solicite ao usuário os coeficientes de uma equação do 2º grau (a, b, c) e então 

calcule e apresente as suas raízes. Suponha que o usuário sempre fornecerá coeficientes que resultem 

em duas raízes reais e distintas. 
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Estrutura Condicional if-else no Scilab 

1. Faça um programa que receba a medida do raio de um círculo e em seguida calcule e apresente a 

medida de sua circunferência (     ). O programa deve verificar se o raio fornecido pelo usuário é 

positivo e deve fazer o cálculo e apresentar o resultado apenas nesse caso. Entretanto, nenhuma 

mensagem deve ser apresentada caso o valor informado pelo usuário seja 0 ou negativo. 

2. Faça um programa que receba a medida do lado de um quadrado e calcule a sua área. O programa 

deve verificar se o valor informado pelo usuário é positivo. Caso não seja, uma mensagem deve ser 

apresentada. 

3. Faça um programa que receba a medida do raio de um círculo e em seguida calcule e apresente a sua 

área. O programa deve verificar se o raio informado é válido (maior que zero). Caso não seja, uma 

mensagem adequada deve ser apresentada. 

4. Faça um programa que receba dois números distintos e em seguida apresente o menor deles (não 

utilizar a função min). 

5. Faça um programa que receba três números distintos e apresente o menor deles. 

6. Faça um programa que receba um número inteiro e informe se o mesmo é par ou ímpar (Dica: 

verifique o resto da divisão do número por 2 utilizando a funções modulo do Scilab). 

7. Faça um programa que receba um valor numérico qualquer x e dois valores a e b. O programa deve 

verificar e informar se o valor x está no intervalo fechado [a, b]. Considere que a será sempre menor 

que b. 

8. Faça um programa que receba a altura e o sexo de uma pessoa e calcule e mostre o seu peso ideal 

utilizando as seguintes fórmulas (onde h é a altura em centímetros): 

a. Peso ideal para homens: 

 P = h-100 - 
     

 
  

b. Peso ideal para mulheres: 

 P = h-100 - 
     

 
 

9. Faça um programa que receba três notas de um aluno, calcule a média aritmética dessas notas e 
exiba na tela o conceito obtido pelo aluno, que pode ser:  

c. A: caso a média seja maior ou igual a 9,  

d. B: caso a média seja maior ou igual a 7 e menor do que 9,  

e. C: caso a média seja maior ou igual a 6 e menor do que 7, ou 

f. D: caso a média seja menor do que 6. 

10. Faça um programa que receba três notas de um aluno, calcule e mostre a nota média do aluno e uma 

mensagem de acordo com a tabela a seguir. 

MÉDIA ARITMÉTICA MENSAGEM 

0,0 – 3,0 Reprovado 

3,0 – 7,0 Exame 

7,0 – 10,0 Aprovado 
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11. Faça um programa que receba do usuário a medida do lado de um cubo. Caso o valor informado 

pelo usuário seja positivo, o programa deverá apresentar na tela três opões de cálculo: 

1 - Calcular a área total do cubo 

2 – Calcular a área lateral do cubo 

3 – Calcular o volume do cubo 

Após coletar a opção do usuário, o programa deverá realizar o respectivo cálculo e apresentar o 
resultado. Uma mensagem deve ser apresentada caso o usuário informe uma opção inválida. 


