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1ª Prova 
 
Orientações:  

 Escreva o seu nome à caneta na prova e na folha de papel almaço, antes de iniciar a avaliação. 
 Separe a vontade folhas para rascunho identificando-as com “RASCUNHO” no título. 
 Será avaliada não somente a corretude do programa, mas também a legibilidade e a otimização. 
 Não é permitido sair da sala durante a prova. 

 
1. (Valor: 2,5 pontos)   Faça um programa para calcular e exibir o índice de massa corporal (IMC) do 
usuário a partir do seu peso e de sua idade. Exiba também o nível em que ela se encontra de acordo 
com a tabela abaixo. 
 
IMC = peso/(altura x altura)   
 
Antes de mais nada, peça a idade do usuário, pois este índice não é preciso para crianças e pessoas 
idosas. Sendo assim, se a idade não estiver na faixa de 12 a 60 anos então não calcule o índice e 
informe o motivo. 
  
Níveis a serem exibidos de acordo com o IMC calculado: 
< 18,5 Magreza 
de 18,5 a menor que 25,0 Saudável 
de 25,0 a menor que 30,0 Sobrepeso 
de 30,0 a menor que 35,0 Obesidade Grau I 
de 35,0 a menor que 40,0 Obesidade Grau II (severa) 
maior ou igual a 40,0 Obesidade Grau III (mórbida) 
 
 
2. (Valor: 2,5 pontos)   Receba 100 números inteiros do usuário e exiba: 

 a média aritmética de todos os valores; 
 os valores que estão abaixo da média; 
 a qtde de valores pares; 
 o maior valor; 
 o segundo maior valor. 
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3. (Valor: 2,5 pontos)   Exiba as tabuadas de 1 a 10. Este programa deve conter no máximo 7 linhas de 
código (sem contar com a parte da declaração das variáveis). 
 
Exiba, obrigatoriamente, as tabuadas com a seguinte formatação: 
 
Tabuada de 1: 
1 x 1 = 1 
1 x 2 = 2 
... 
1 x 10 = 10 
 
Tabuada de 2: 
2 x 1 = 2 
2 x 2 = 4 
... 
2 x 10 = 20 
 
... 
... 
... 
 
 
Tabuada de 10: 
10 x 1 = 10 
10 x 2 = 20 
... 
10 x 10 = 100 
 
 
 
4. (Valor: 2,5 pontos)   Preencha uma matriz quadrada de 20 linhas e 20 colunas com números inteiros 
fornecidos pelo usuário. Após o preenchimento exiba todos os números que estão no triangulo inferior 
da diagonal principal e também são diferentes de zero.   
 
 


