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Exercícios de Introdução à Programação com Scilab – Parte 2 

Prof. Dr. Daniel A. Furtado 

 

Vetores no Scilab 

1. Defina um vetor linha x1 contendo os elementos 3, 6, 2 e 9. 

2. Acesse o quarto elemento do vetor x1. 

3. Altere o primeiro elemento do vetor x1 para 8. 

4. Atualize o terceiro elemento do vetor x1 adicionando 1 ao seu conteúdo. 

5. Adicione um novo elemento no final do vetor x1. 

6. Adicione um novo elemento no início do vetor x2. 

7. Defina um vetor coluna x2 contendo os elementos 5, 2, -3 e 6 

8. Defina um vetor linha x3 contendo os elementos 1, 2, 3, 4, ..., 30. Utilize o operador „:‟. 

9. Defina um vetor x4 contendo os números pares do intervalo [2, 28]. 

10. Defina um vetor x5 contendo os números múltiplos de 4 menores do que 100. 

11. Defina um vetor x8 contendo os números 30, 29, 28, 27, ..., 0. Utilize o operador „:‟. 

12. Defina um vetor x6 contendo os números 20, 17, 14, 11, 8, 5, 2. Utilize o operador „:‟. 

13. Defina um vetor x7 contendo todos os números ímpares entre 0 e 100. 

14. Defina dois vetores (a e b) contendo 5 elementos de sua escolha em cada um. 

15. Defina um vetor c onde cada elemento corresponde à soma dos respectivos elementos de a e b. 

16. Defina um vetor x8 contendo 6 números igualmente espaçados no intervalo [1, 4]. 

17. Defina um vetor x9 contendo 50 números igualmente espaçados no intervalo [-10, 10 . 

18. Defina um vetor x10 contendo 100 números igualmente espaçados no intervalo [0, 2  . 

19. Defina um vetor y1 contendo os elementos de x1 multiplicados por 2 e acrescidos de 1. 

20. Considere a função f(x) = 2x + 1. Calcule os valores de y para 5 valores de x de sua escolha. Utilize 

vetores para armazenar os valores de x e os valores y. 

21. Armazene em um vetor os valores dos senos de 10 ângulos em radianos igualmente espaçados no 

intervalo [- ,   . 

22. Considere a função f(x) = x2 - 2x + 4. Defina valores para x no intervalo [-8, 8] espaçados de 0.5. Em 

seguida, calcule os respectivos valores para f(x). 

 

Construção de Gráficos no Scilab 

1. Faça um programa em Scilab para plotar um gráfico utilizando os seguintes pontos: 

X 1 2 5 8 9 10 12 

Y 4 8 6 11 21 18 23 

2. Faça um programa em Scilab para plotar o gráfico solicitado em cada item a seguir:  
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a) Função f(x) = 2x + 5 para os valores de x: 1, 2, 4 e 8. Utilize como marcador o símbolo +. 

b) Função f(x) = x3 no intervalo [-5, 5]. Os pontos em x devem ser espaçados de 0.2. 

c) Função f(x) =      . Utilize 40 valores de x igualmente espaçados no intervalo [1, 10].  

d) Função f(x) =     . Utilize 30 valores de x igualmente espaçados no intervalo [0, 20].  

e) Função f(x) = 
 

 
 no intervalo [1, 10]. Os pontos em x devem ser espaçados de 0.15. Dica: utilize o 

operador “ ./” ao invés de “/”. Coloque um espaço antes do ponto. 

f) Função f(x) = sen(x) no intervalo [-2π, 2π]. Os pontos em x devem ser espaçados de 0.1. 

g) Função f(x) = cos(x) no intervalo [0, π]. Ao definir o vetor x, utilize 30 pontos igualmente 

espaçados. Coloque os títulos “Cosseno”, “X” e “Y”, respectivamente, para o gráfico, para o eixo 

x e para o eixo y. 

3. Faça um programa em Scilab para plotar, no mesmo gráfico, as curvas das funções f(x) = x2 e g(x) = 

   no intervalo [0, 6]. Utilize cores e marcadores diferentes. Você deve escolher o espaçamento em x. 

4. Faça um programa que receba os coeficientes a, b e c de uma equação do 2º grau (ax2+bx+c) e plote o 

gráfico da equação no intervalo [-10,10]. A linha do gráfico deverá aparecer em vermelho. Utilize o 

marcador *. 

5. Utilize a função subplot do Scilab para plotar, lado a lado e em uma única linha, os gráficos das 

funções: f(x) = x, g(x) = x2 e h(x) = x3. Utilize, respectivamente, as cores verde, vermelho e azul e os 

marcadores *, ∆ e o. Você deve escolher um intervalo e o espaçamento entre os pontos. 

6. Plote os gráficos do item anterior em três janelas separadas, de tal forma que o usuário possa 

posicionar as janelas como ele desejar. 

7. Construa um gráfico de barras verticais para os valores 2, 4, 5, 6, 9 e 12. 

8. Construa um gráfico de pizza utilizando os dados do item anterior. 

9. Utilize o comando subplot para apresentar, em uma mesma janela, os gráficos dos exercícios 2a, 2b, 

2c e 2d. Os gráficos devem aparecer dispostos em uma “tabela” com duas linhas e duas colunas. 

10. Utilize o comando subplot para apresentar, em uma mesma janela, um abaixo do outro, os gráficos 

das funções seno e cosseno no intervalo [0, 2π]. 

Matrizes no Scilab 

1. Defina as matrizes: 
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)  (desconsidere a linha tracejada) 

2. Acesse o elemento da 3ª linha e 1ª coluna de A. 

3. Armazene o elemento da 2ª linha e 3ª coluna de D em uma variável x. 

4. Substitua o elemento “-5” da matriz A pelo valor 6. 

5. Atualize o elemento da 3ª linha e 1ª coluna da matriz D como a soma do elemento da 2ª linha e 2ª 

coluna de B com o terceiro elemento da matriz C. 

6. Acesse a 2ª linha da matriz B. 

7. Acesse a 3ª coluna da matriz D. 

8. Substitua a segunda linha da matriz B pelos valores 10, 20, 30. 
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9. Armazene a submatriz de D indicada pela linha tracejada em uma nova matriz E. 

10. Multiplique a matriz A pela matriz B e armazene o resultado em uma nova matriz F. 

11. Eleve todos os elementos de D ao quadrado (atenção para o resultado). 

12. Altere a matriz B multiplicando todos os seus elementos por 2. 

13. Adicione uma nova linha à matriz B com valores de sua escolha. 

14. Adicione uma segunda coluna à matriz C com valores de sua escolha. 

15. Calcule a soma das matrizes B e D, armazenando o resultado em uma nova matriz G. 

16. Exclua a 2ª coluna da matriz B. 

17. Acrescente 1 a todos os elementos da matriz C. Utilize um único comando. 

18. Defina uma matriz H de 5 linhas e 5 colunas contendo o número 1 em todas as posições. Utilize a 

função adequada do Scilab. 

19. Defina uma matriz I de 5 linhas e 4 colunas contendo o número 0 em todas as posições. Utilize a 

função adequada do Scilab. 

20. Defina uma matriz J de 3 linhas e 4 colunas contendo números aleatórios entre 0 e 1. 

21. Defina uma matriz K de 4 linhas e 2 colunas contendo números aleatórios entre 0 e 50.  

22. Defina uma matriz identidade L de 5 linhas e 5 colunas. 

23. Acesse a diagonal da matriz D. 

24. Defina uma matriz M contendo os seguintes elementos na diagonal principal: 5, 6, 1, 7, 9, 4, 2. 

25. Encontre a matriz transposta de A. 

Outros Exercícios 

Um projétil é lançado verticalmente para cima (a partir do solo) com uma velocidade inicial de 100 

km/h. Considere a aceleração da gravidade igual a 9,8 m/s2, a fórmula h = h0 + v0.t + (1/2)gt2 para 

encontrar o deslocamento vertical e faça o que se pede: 

a. Faça um programa no Scilab (utilizando o SciNotes) para apresentar um gráfico ilustrando a 

altura do projétil (em metros) em função do tempo durante os 5 segundos iniciais.  

b. Faça um programa no Scilab para encontrar o tempo, em segundos, para o projétil tocar o solo. 

c. Utilize os programas anteriores e faça um novo programa que receba do usuário a velocidade 

inicial de lançamento do projétil (em km/h). O novo programa deverá mostrar um gráfico da 

altura do projétil (em metros) em função do tempo, desde o instante de lançamento até o 

momento em que o projétil toca o solo. O programa deve verificar se a velocidade inicial 

fornecida pelo usuário é válida (> 0). 

d. Faça um novo programa, aproveitando o anterior, para apresentar o gráfico da altura do projétil 

em função do tempo e o gráfico de sua velocidade em função do tempo. Os dois gráficos devem 

aparecer lado a lado, em uma mesma janela. Coloque os devidos títulos nos gráficos e nos eixos. 

 

 


