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6ª Atividade 

1) Desenvolver um algoritmo que define um vetor de tamanho 6 de inteiros cujos 

valores são lidos do teclado; e depois imprime: 

a) a soma dos valores do vetor; 

b) a media de todos os valores do vetorz. 

 

2) Desenvolver um algoritmo que define uma matriz de inteiros 4 x 3 cujos valores são 

lidos do teclado; depois imprime: 

a) a soma dos valores de cada linha; 

b) a media de todos os valores da matriz. 

 

3) Escrever um algoritmo que lê os dados de varias pessoas  (critério de parada é altura 

igual a zero) contendo a altura e o sexo (M ou F) destas pessoas, e depois calcula e 

imprime: 

a) A maior e a menor altura do grupo; 

b) A média de altura das mulheres; 

c) A quantidade de homens e qual o porcentual deles em relação ao total de pessoas. 

 

4) Escrever um algoritmo que lê os dados de um grupo de 10 alunos de uma disciplina 

contendo as três notas (inteiro e valor máximo igual a 10) e as faltas (quantidade de 

aulas iguais 32) de cada um. Usar uma matriz com 5 colunas: codigo, nota1, nota2, 

nota3 e faltas. Considere que para ser aprovado, o aluno deve ter média igual ou maior 

que seis e faltas menor ou igual a oito. Depois dos dados lidos, calcular e imprimir: 

a) Imprimir a situação de cada aluno: Aprovado, Reprovado por falta ou Reprovado 

por nota; 

b) A Média da turma; 

c) Quantos alunos foram aprovados. 

 

Instruções: 

a) Entregar o exercício 4. 

b) O programa fonte deve ser documentado, indicando o exercício resolvido, o 

autor e as partes desenvolvidas; 

c) O programa fonte deve ser desenvolvido utilizando o software VisuAlg; 

d) O programa fonte deverá ter o nome de ex0?_<nome>. Por exemplo, o 

exercício  do aluno João Marcelo, o nome do arquivo deve ser: 



ex04_joaoMarcelo.alg 

e) Encaminhar os arquivos para o email: waltenojunior@yahoo.com.br 

colocando no assunto: LoProg_TR06-<seunome>; 

f) Data máxima para a entrega: 29/06/2017 até as 22:00 

g) Desenvolver o trabalho individualmente, as copias serão penalizadas. 

 

Avaliação: 

a) Todo trabalho é avaliado em 10 pontos que posteriormente são transformados 

em uma média que comporá a nota dos trabalhos gerais; 

b) Será avaliado no trabalho: a documentação inicial, a identação, os comentários 

ao longo da solução, a solução apresentada e logicamente os resultados 

apresentados.; 

c) Também será considerado o atendimento as regras de entrega da atividade; 

d) Trabalhos entregues após a data estipulada serão corrigidos com valor de 60% 

da nota; 

e) Trabalhos copiados terão a nota dividida pela quantidade de trabalhos 

compartilhados, não interessando quem fez ou quem copiou. 

 


