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Implemente no MatLab algoritmos que realizem as seguintes tarefas usando ambas as funções (for) e 
(whiLê): 

 

1. Mostra números de 1 a 10 em ordem decrescente. 

2. Mostra números impares entre 1 e N 

3. Lê 5 números e mostra os maiores ou iguais a 10 

4. Lê 5 números e mostra se é par ou impar 

5. Imprime a tabuada do número desejado 

6. Lê 10 valores e mostra quantos são negativos 

7. Lê 10 valores e diz quantos estão dentro e fora do intervalo [10,20] 

8. Lê 10 números e mostra o menor 

9. Lê 10 valores, calcula e escreve a media 

10. Lê, calcula e escreve a média de N alunos 

11. Calcula soma de todos múltiplos de 3 entre 1 e 500 

12. Mostra quantos números são divisíveis por 7 entre 1 e 500 

13. Calcula uma soma de uma sequência dependente de N 

14. Lê, guarda a nota de N alunos e calcula a média da turma 

15. Lê, guarda a nota de N alunos e mostra quantos estão abaixo da média  

16. Lê número par e montar o vetor onde os elementos do vetor são N*5, caso o número digitado 
não seja par retorna uma mensagem 

17. Lê número múltiplo de 3, caso o número não seja múltiplo de 3 retorna uma mensagem e pede 
para entrar um múltiplo de 3. 

18. Lê um vetor de 20 posições e diz se há ou não números repetidos. 

19. Lê um vetor de 20 posições e informa o menor valor do vetor 

20. Lê a matriz 4x4 e calcula a soma acima da diagonal principal 

21. Lê a matriz 12x2, sendo que uma coluna é os meses do ano e a outra o faturamento de cada mês 
e calcula o faturamento total do ano. 

22. Lê e multiplica 2 matrizes 


