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Fundamentos de Programação
Lista de Problemas 3.1

Prof. Marco Polo

Questão 01:

Escreva uma função que retorna o maior número entre dois números dados.

Questão 02:

Escreva uma função que, a partir de dois catetos de um triângulo retângulo, retorna
o valor da hipotenusa.

Questão 03:

Crie uma função que faz o seguinte: A função recebe 3 valores float e retorna o
quadrado do primeiro mais a soma dos outros dois. Ela deve retornar tipo inteiro.

Questão 04:

O fatorial ı́mpar de um número positivo é n, denotado por n!!, é o produto de todos os
números ı́mpares positivos menores ou iguais a n. Assim, 9!! = 9×7×5×3×1 = 945.
Escreva uma função que retorne o fatorial ı́mpar de um dado número inteiro ı́mpar
dado.

Questão 05:

Escreva um programa que leia as coordenadas (xc, yc) do centro de uma circuferência
e o seu raio R. Em seguida o programa deve ler as coordenadas de um outro ponto
P (x, y) e informar se esse ponto está dentro ou fora da circunferência. Crie a função
dist(x1, y1, x2, y2) que calcula a distância entre os pontos (x1, y1) e (x2, y2) e use ela
para resolver o problema proposto.
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Questão 06:

Escreva um programa que calcula o valor S da seguinte série:

S =
1

0!
+

1

1!
+

1

2!
+

1

3!
+

1

4!
+ · · · (1)

O usuário deve definir o número de termos. Para infinitos termos, o valor da série
é igual ao número de Euler e = 2, 718281828 . . .

Questão 07:

Usando a questão anterior, crie uma biblioteca chamada euler.h que lê x e retorna
o valor de ex. A seguir, crie um programa com a diretiva #include“euler.h” que
calcula o valor de ex, com x sendo um número real digitado pelo usuário.

Questão 8:

O máximo divisor comum (MDC) de 2 números inteiros e positivos é o maior número
inteiro que é divisor de ambos. Escreva um programa em C que leia 2 inteiros
positivos e imprima na tela o valor do MDC. O cálculo do MDC deve ser feito
utilizando uma função que receba 2 inteiros e retorne com o resultado do MDC.

Questão 08:

Escreva um programa que imprime na tela um número inteiro pseudo-aleatório entre
1 e 6. Para isso, use as bibliotecas stdlib.h e time.h, e a função definida abaixo, que
retorna um número aleatorio:

1 int aleatorio ()

2 {

3 srand( (unsigned)time(NULL) );

4 return 1+rand()%6;

5 }
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Questão 09:

Escreva um programa que simule o lançamento de um dado de 6 faces 30 mil vezes,
mostrando na tela os resultados. Depois, o programa deve informar, em porcen-
tagem, o total de resultados para cada uma das 6 faces. Dica: use a função do
problema anterior.
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