
Laboratório de 18 de setembro de 2019 
 
O laboratório de hoje irá permitir que o aluno revise diversos dos conceitos e 
ferramentas estudados ao longo do curso. São 5 atividades em níveis 
crescentes de dificuldade, e o aluno que completar todos os exercícios até a 
véspera da primeira prova ganhará mais meio ponto na nota da prova. 
 

Atividade 1: Uso do ambiente de desenvolvimento (Linux+GCC). 
 
Descrição 
O aluno deverá copiar os três programas a seguir para um editor de textos no 
ambiente Linux, compilá-los e executá-los.  
 
Primeiro programa 
 
#include <stdio.h> /* biblioteca de entrada e saida */ 
 
int main(void) 
{ 
    /* variaveis locais da funcao main */ 
    float a, b, /* coeficientes lidos do teclado */ 
        x;              /* raiz da equacao */ 
 
    puts("Este programa calcula a raiz de uma equacao do segundo 
grau."); 
    printf("Entre com o coeficiente a.\n"); 
    scanf("%f", &a); 
    printf("Entre com o coeficiente b.\n"); 
    scanf("%f", &b); 
    if ( a == 0 ) 
                printf("Esta nao e uma equacao do primeiro grau.\n"); 
        else 
            printf("A raiz da equacao e %.3f \n", (-1*b)/a); 
 
    return(0); 
} 
 

Segundo programa 
 
#include <stdio.h> /* biblioteca de entrada e saida */ 
 
int main(void) 
{ 
    int num1, num2,     /* valores lidos do teclado */ 
        produto;        /* produto da multiplicacao */ 
 
    printf("Entre com os dois numeros.\n"); 
    scanf("%d %d", &num1, &num2); 
    produto = num1; 
    num2--; /* Ja fez a primeira soma. */ 
    while ( num2 > 0 ){ 
        produto = produto + num1; 
        num2--; 
        } 
    printf("O produto vale %d.\n", produto); 
} 
 



Terceiro programa 
 
#include <stdio.h> /* biblioteca de entrada e saida */ 
 
/* Prototipos das funcoes */ 
float fatorial (float ); 
 
int main(void) 
{ 
    /* O tipo flutuante foi usado para permitir calcular fatorial  
       de numeros grandes. */ 
        float numero, /* numero a ser lido */ 
          fat;  /* resultado do calculo do fatorial */ 
    int i; 
    char sim='s'; 
    printf("\n\nEste programa calcula o fatorial de um numero por 
\n"); 
    printf("dois metodos diferentes.\n\n"); 
    while (sim=='s' || sim=='S') { 
            printf("Entre com o numero.\n"); 
            scanf("%f", &numero); getchar(); 
        fat = 1.0; 
        for (i = (int) numero; i>0; i--) fat = fat * i; 
        printf("O fatorial de %.0f com o comando for resultou em 
%.0f\n", numero, fat); 
        printf("O fatorial de %.0f calculado com funcao recursiva 
resultou em %.0f\n", 
                numero, fatorial(numero)); 
        printf("\nMais algum calculo? Aperte S ou s para mais um 
calculo.\n"); 
        printf("Qualquer outra tecla para sair.\n\n"); 
        sim = getchar();  
    }    
    return(0); 
}    
 
/* Esta funcao calcula o fatorial recursivamente */ 
float fatorial (float num ){ 
 
        float fat=1.0; 
 
        if (num != 0.0) 
                fat = num * fatorial (num-1.0); 
    return fat; 
} 

 
 
Entregáveis 
Para evidenciar a realização da Atividade 1, o aluno deverá tirar um “print 
screen” mostrando que compilou e executou o programa, conforme o seguinte. 

	
 
  



Atividade 2: Conversão de unidades (graus Celsius para Fahrenheit). 
 
Descrição 
Faça um programa que cria uma tabela de conversão de graus para fahrenheit. 
A fórmula para conversão é a seguinte 
 
c = (5/9)(f-32) 
 
 
A tabela deve ir de 0 até 20 graus de 1 em 1 grau e deve ter o seguinte 
formato: 
 
Graus Fahrenheit 
0.00 32.00 
1.00 33.80 
...     ... 
20.00 68.00 
 
Entregáveis 
Para evidenciar a realização da Atividade 2, o aluno deverá tirar um “print 
screen” mostrando que compilou e executou o programa, conforme o seguinte. 
	
	
	

  



Atividade 3: Tabela de senos. 
 
Descrição 
Escreva um programa que crie uma tabela dos senos de ângulos entre 0 e 90 
graus. Para criar a tabela use a função sin, que está na biblioteca math.h. 
Note que esta função calcula o seno de um ângulo fornecido em radianos. Use 
#define para estabelecer o intervalo da tabela. A tabela deve ter o seguinte 
formato: 
 
Angulo Seno 
0.00 0.00 
1.00 ... 
90.00 1.00 
 
Entregáveis 
Para evidenciar a realização da Atividade 3, o aluno deverá tirar um “print 
screen” mostrando que compilou e executou o programa, conforme o seguinte 
(no exemplo, usamos #define INICIO 59.0 e #define FIM 75.0).  
 

 
 
  



Atividade 4: Triângulo numérico. 
 
Descrição 
O programa a seguir imprime um “triângulo de asteriscos” na tela: 
 
#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    int i, j, rows; 
 
    scanf("%d",&rows); 
 
    for(i=rows; i>=1; --i) 
    { 
        for(j=1; j<=i; ++j) 
        { 
            printf("* "); 
        } 
        printf("\n"); 
    } 
 
    return 0; 
} 
 
Modifique o programa acima para imprimir um “triângulo numérico” como 
abaixo: 
 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4  
1 2 3 
1 2 
1 
 
Entregáveis 
Para evidenciar a realização da Atividade 4, o aluno deverá tirar um “print 
screen” mostrando que compilou e executou o programa, conforme o seguinte. 
	

	
	
 
  



Atividade 5: Número de Armstrong. 
 
Descrição 
Um número de n dígitos é um número de Armstrong se a soma das n-ésimas 
potências dos dígitos é igual ao próprio número. Exemplo: 153=1^3+5^3+3^3 é 
um número de Armstrong. 
 
O programa a seguir determina se um número de três dígitos é número de 
Armstrong: 
 
#include <stdio.h> 
int main() 
{ 
    int number, originalNumber, remainder, result = 0; 
 
    scanf("%d", &number); 
 
    originalNumber = number; 
 
    while (originalNumber != 0) 
    { 
        remainder = originalNumber%10; 
        result += remainder*remainder*remainder; 
        originalNumber /= 10; 
    } 
 
    if(result == number) 
        printf("SIM\n"); 
    else 
        printf("NAO\n"); 
 
    return 0; 
} 
 
Você deve modificar o programa acima para responder se um número com 
quantidade arbitrária de dígitos é número de Armstrong. Dica: use a função 
pow() da biblioteca math.h. 
 
Entregáveis 
Para evidenciar a realização da Atividade 5, o aluno deverá tirar um “print 
screen” mostrando que compilou e executou o programa, conforme o seguinte. 
	

	


