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Exercícios de Introdução à Programação com Scilab – Parte 3 

Prof. Dr. Daniel A. Furtado 

Estrutura de Repetição while 

Utilize a estrutura de repetição while no Scilab para resolver os exercícios a seguir. 

1. Faça um programa que receba a medida do raio de um círculo e calcule o comprimento de sua 

circunferência. Caso o usuário informe um valor negativo para o raio, o programa deverá solicitar 

repetidamente outro valor, até que seja fornecida uma medida positiva. 

2. Faça um programa para ler números inteiros do teclado até que o número 0 seja lido. Ao término da 

leitura, o programa deverá apresentar o produto de todos os números informados. 

3. Faça um programa para ler números inteiros do teclado até que o número 0 seja lido. Ao término da 

leitura, o programa deverá apresentar o menor número recebido (desconsiderando o zero). Considere 

que o usuário poderá digitar números negativos. 

4. Faça um programa para ler números inteiros do teclado até que o número 0 seja lido. Ao término da 

leitura, o programa deverá apresentar o maior e o menor número lido (desconsiderando o zero).  

5. Faça um programa para ler números inteiros do teclado até que o número 0 seja lido. Ao término, o 

programa deverá apresentar a soma dos números múltiplos de 3. 

6. Faça um programa para calcular o somatório dos números pares menores que um dado número N 

fornecido pelo usuário.  

7. Faça um programa para calcular o somatório da série 30 + 31 + 32 + ... + 3N. O valor N deve ser 

solicitado ao usuário.  

8. Faça um programa para calcular o somatório da série 30 + 32 + 34 + 36 + ... + 3N. O valor N é um 

número par fornecido pelo usuário.  

9. Faça um programa para calcular o somatório 11 + 22 + 33 + ... + NN, onde N é fornecido pelo usuário.  

10. Faça um programa que receba um número inteiro não negativo e calcule o seu fatorial.  

11. Faça um programa para apresentar e resolver o menu de opções a seguir. Quando o usuário 

selecionar uma opção, o programa deve solicitar a temperatura a ser convertida e mostrar o resultado 

da conversão. Apenas a opção 4 deve encerrar o programa. 

                   Menu de Opções 

1 – Converter temperatura de Celsius para Fahrenheit 
2 – Converter temperatura de Celsius para Kelvin 
3 – Converter temperatura de Fahrenheit para Celsius 
4 – Sair 
 

Informe a opção desejada:  

 

Estrutura de Repetição for 

Utilize a estrutura for no Scilab para resolver os exercícios a seguir. 
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1. Faça um programa para calcular o somatório dos números pares menores que um dado número N 

fornecido pelo usuário.  

2. Faça um programa para calcular o somatório dos números ímpares do intervalo [M,N]. Os valores M 

e N são números inteiros e devem ser solicitados ao usuário. 

3. Faça um programa para calcular o somatório da série 40 + 41 + 42 + ... + 4N. O valor N deve ser 

solicitado ao usuário.  

4. Faça um programa para calcular o somatório 1 + 22 + 33 + ... + NN, onde N é informado pelo usuário. 

5. Faça um programa para calcular o somatório: 

∑
     

√ 

 
     

6. Faça um programa que receba um número inteiro não negativo e calcule o seu fatorial.  

7. Faça um programa que receba um vetor de números inteiros e em seguida apresente os números do 

vetor na ordem inversa. 

8. Faça um programa que receba um vetor de números reais em seguida calcule a soma dos elementos 

das posições pares do vetor. 

9. Faça um programa que gere uma matriz 40x80 de números aleatórios e em seguida calcule o 

somatório dos quadrados dos elementos da matriz. 

10. Faça um programa que gere uma matriz 30x30 de números aleatórios e em seguida calcule a soma 

dos elementos da diagonal principal da matriz. 

11. Faça um programa que receba um número inteiro positivo n e mostre na tela a seguinte sequência de 

números: 

1 

2  2 

3  3  3 

4  4  4  4 

: 

n  n  n  n  ... n 

OBS: Neste exercício não é necessário utilizar vetores ou matrizes. 

12.  Faça um programa que leia uma matriz 3x4 e em seguida apresente os elementos da matriz na 

ordem inversa.  

Resolução de Sistemas Lineares 

1. Faça um programa no Scilab para resolver o sistema linear a seguir: 

x + y + z = 25; 

2x – y + 3z = 50; 

3x + 4y – z = 30; 

 

Se o sistema for impossível ou indeterminado, uma mensagem adequada deverá ser apresentada. Utilize 

a função det do Scilab para verificar o determinante da matriz dos coeficientes e a função inv para 

calcular a matriz inversa. 

2. Faça um programa no Scilab para resolver o sistema linear a seguir. Se o sistema for impossível ou 

indeterminado, uma mensagem adequada deverá ser apresentada.  
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2x + 2y = 10; 

4x + 4y = 20; 

3. Faça um programa no Scilab que receba do usuário uma matriz quadrada contendo os coeficientes de 

um sistema linear e um vetor coluna contendo os termos independentes. O programa deve verificar 

se a matriz informada é realmente quadrada e se o número de linhas dessa matriz é igual ao número 

de elementos do vetor coluna (caso em que os dados são compatíveis). Em seguida, o programa deve 

calcular e apresentar a solução do respectivo sistema linear. 


