
 

INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO - RESUMO E EXERCÍCIOS* P2 

 

*Exercícios de provas anteriores escolhidos para você estar 
preparado para qualquer questão na prova. Resoluções em 
simplificaaulas.com. 

Listas(= tipo list) 

Na P1 usamos variáveis simples, que armazenam só um 
tipo de dados, como bool, float ou int. 

Agora veremos as listas que com certeza aparecerão na 

sua P2. 

Uma lista em Python é uma sequência ordenada de 
valores de qualquer tipo (bool, float, int, str,...). 

Como colocar no código: envolver os elementos da lista 
por colchetes ([ ]) com os elementos separados por 
vígula. 

Funções / Operadores com listas 

o Len(nome_da_lista) retorna o comprimento de uma 
lista (número de elementos). 

o append(novo_elemento): insere novo  elemento no 
final da lista 

o [i] retorna o elemento da lista de índice i 
o range(): cria uma lista de índices como no exemplo 

a seguir: 
 
META = [9, 8, 10] 

for i in range(len(META)): 

    print( "%d: %d"%(i,META[i]) ) 

 
o + : operador concatenação 
o nome_da_lista(a:b) : retorna um pedaço da lista de 

a (não incluso) até b (incluso). O início ou o final da 



 

lista podem ser omitidos, por exemplo, 
nome_da_lista(:b) ou ainda nome_da_lista(a:). 

o for : utilizado com outras funções como no 
exemplo já visto acima.  

No Python Shell, ao digitarmos o nome de uma variável, 
o Python imprimirá seu conteúdo. 

  

Para a criar uma lista: 

 crie uma lista vazia 
 use append para inserir um novo elemento 

  



 

COMO AS LISTAS SÃO COBRADAS NAS PROVAS? 

VEJA O EXERCÍCIO A SEGUIR QUE CAIU EM UMA P2 
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 (P2 2016) Um polinômio de uma variável pode ser 

representado pela lista de seus coeficientes. Por 

exemplo, o polinômio 3x4 + 2x2 + x + 5 é representado 

pela lista [5, 1, 2, 0, 3].  

Nesta representação:  

1. O tamanho da lista é o grau do polinômio mais 1.  

2. O número na posição 0 é o coeficiente do monômio 

de grau 0, o número na posição 1 é o coeficiente do 

monômio de grau 1. Em geral, o número na posição k é 

o coeficiente do monômio xk.  

3. O último elemento da lista é sempre diferente de 

zero. Assim, o polinômio zero é representado pela lista 

vazia [ ]. Lembre-se também de que o grau do polinômio 

zero é −1 por convenção, assim o item 1 acima também 

se aplica ao polinômio zero.  

 

Esta questão consiste na implementação de 2 funções.  

Item 1(a) (vale 2,0 pontos) Escreva uma função 

calcula_derivada que recebe uma lista que representa 

um polinômio p e devolve a lista que representa sua 

derivada p’.  

def calcula_derivada(p):  

'''list -> list  



 

Recebe uma lista p que representa um polinômio e 

devolve a lista que representa sua derivada.  

Exemplos:  

calcula_derivada([ 1 ]) devolve [ ].  

calcula_derivada([ 1, 2, 3 ]) devolve [ 2, 6 ]. ''' 

 

Item 1(b) (vale 2,0 pontos) Escreva uma função 

calcula_polinomio que recebe a lista que representa 

um polinômio p e um número real x e devolve p(x).  

def calcula_polinomio(p, x):  

'''list, float -> float  

Recebe uma lista p que representa um polinômio e um 

número real x e devolve o valor do polinômio calculado 

em x.  

Exemplos:  

calcula_polinomio([ ], 5) devolve 0.  

calcula_polinomio([ 1, 2, 3 ], 2) devolve 17. ''' 

  



 

Matrizes 

Quando precisamos organizar os dados de forma 
bidimensional com m linhas e n colunas utilizamos 
matrizes.  

Como criar uma matriz? Uma matriz pode ser 
representada como uma lista de listas, onde um 
elemento da lista contém uma linha da matriz, que por 
sua vez corresponde a uma lista com os elementos da 
coluna da matriz. 

Exemplo: variável_linha = [1,2,3,4] 

Cria uma variável do tipo lista com 4 elementos 
(indicados entre colchetes). 

                   matriz_simplifica = [variável_linha]*5 

Cria outra variável do tipo lista, que chamamos de 
matriz_simplifica, atribuindo a ela 5 variáveis do tipo 
variável_linha. Fica uma lista abrigando outras listas. 

  matriz_simplifica [2][2] = 19 

Atribui na posição 2, 2 o número 19. 

 

  



 

COMO MATRIZ É COBRADA EM PROVA? VEJA O 

EXERCÍCIO A SEGUIR QUE CAIU EM UMA P2 
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(P1 2014) item (a) 
Escreva uma função 

def simetrica(M): 
que recebe uma matriz M e devolve True caso a matriz 
seja simétrica em relação à sua coluna central, e 
devolve False em caso contrário. Suponha que a matriz 
é de inteiros, quadrada e de dimensão ímpar. 
Exemplo: A matriz abaixo à esquerda é simétrica em 
relação à sua coluna central. Já a matriz à direita não 
é. 

 

 

item (b) 
Escreva uma função 

def recorta(M, k, i, j): 
que recebe uma matriz M de inteiros, um inteiro 
positivo ímpar k, os índices i (linha) e j (coluna) de uma 
posição 
da matriz, e devolve uma matriz que é uma cópia da 
submatriz de M, quadrada e de dimensão k, centrada 
na 
posição [i][j] da matriz. Você pode supor que a 
submatriz k × k está inteiramente contida em M. 

Exemplo: Supondo que M é a matriz abaixo à esquerda, 
k é 3, e i e j são 2 e 1, respectivamente, a submatriz a 
ser devolvida é a que está abaixo à direita: 



 

 

 
 

 

item (c) 
Escreva um programa que lê uma matriz M de inteiros, 
um inteiro positivo ímpar k, e imprime o número de 
submatrizes k × k de M que são simétricas em relação 
à sua coluna central. 
Para fazer este item, você pode supor que é dada uma 
função 

def le_matriz(): 
que lê e devolve uma matriz, e pode usá-la sem 
escrevê-la. 
Além disso, use as funções dos itens anteriores, 
mesmo que você não as tenha feito. 
Exemplo: A matriz 5 × 4 abaixo (à esquerda) contém 
duas submatrizes 3 × 3 simétricas em relação a sua 
coluna central (as duas abaixo à direita). 

 

 
 

  



 

Strings (tipo str) 

Strings são sequências de caracteres.  

Como escrever no código? Entre aspas ou apóstrofes.  

Assim como listas, um caractere de uma string pode 
ser acessado por meio de índices, o comprimento pode 
ser dado pela função len, e os caracteres podem ser 
fatiados e concatenados. Mas cuidado, uma string não 
é uma lista, pois não é possível alterar um de seus 
elementos sem criar uma nova string.  

 

  



 

COMO AS STRINGS APARECEM NAS PROVAS? VEJA 

O EXERCÍCIO A SEGUIR QUE CAIU EM UMA P2 
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(P2 2014) Escreva uma função 

def substitui(str1, str2, coringa): 

''' (str,str,str) -> str ''' 
 
que recebe três sequências de caracteres (strings) não 
vazias, sendo que a terceira é um caractere coringa. A 
função deve devolver uma sequência que é uma cópia 
da primeira sequência, porém substituindo-se as 
ocorrências dos caracteres da segunda sequência 
pelo caractere coringa, obedecendo a ordem de 
ocorrência em ambas as sequências. 
 
Exemplos: 
str1: "Lá vem o pato pato aqui pato acolá" 
str2: "papa" 
coringa: "X" 
Saída: "Lá vem o XXto XXto aqui pato acolá" 
str1: "Era uma casa muito engraçada não tinha teto, 
não tinha nada" 
str2: "cratera" 
coringa: "*" 
Saída: "Era uma *asa muito eng**çada não *inha t*to, 
não tinha nada" 
str1: "5248942" 
str2: "130" 
coringa: "X" 
Saída: "5248942" 
str1: "ABCEFG" 
str2: "ABCDEFGHIJK" 
coringa: "?" 
Saída: "???EFG" 



 

Números reais 
 
Um número real em um computador é representado na 
notação de ponto flutuante (do inglês floating point). 
Dada a limitação de dígitos imposta por essa notação, 
os resultados dos cálculos realizados pelos 
computadores são aproximações dos valores reais. Um 
valor float é uma aproximação de um número racional. 
Por exemplo, o valor real de π tem infinitas casas 
decimais mas, no computador, é necessário limitar o 
número de casas decimais, aproximando o valor de π. 
 

  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponto_flutuante


 

COMO OS NÚMEROS REAIS APARECEM NAS 

PROVAS? VEJA OS EXERCÍCIOS A SEGUIR QUE 

CAIRAM EM P2 
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(P2 2014) Dadas duas sequências x1, x2,...,xn e y1, 
y2,..., yn, n>0, de números reais, os respectivos valores 
médios são dados por 

 
A diferença xi − x (e, similarmente, yi − y), i= 1, 2,...,n, é 

denominada variação. 
O coeficiente de correlação entre os valores das 
sequências x1, x2,...,xn e y1, y2,..., yn é definido por: 

 
 
Dada uma tabela com as notas de um turma, 
gostaríamos de verificar se há alguma correlação entre 
as notas de EP e notas de prova. Em estatística, o 
coeficiente de correlação pode ser utilizado para tal 
fim. Suponha que a primeira coluna da tabela contém o 
nome dos alunos e as demais colunas contêm as notas 
de EPs e Provas. Por exemplo, a tabela abaixo é de uma 
turma com 5 alunos e contém as notas do EP1, P1, EP2 
e P2. O traço indica uma nota que não está disponível. 
 

 
 
Para resolver o problema acima, foi escrito o seguinte 
programa que lê e imprime uma tabela, lê o índice das 



 

colunas que correspondem às sequências para as 
quais deseja-se calcular o coeficiente de correlação, e 
então calcula e imprime o coeficiente de correlação. A 
exemplo do EP3, um valor que não está disponível é 
representado pelo valor None e deve ser ignorado nos 
cálculos. 
 

import math 

def main(): 

tabela = le_tabela() 

imprime_tabela(tabela) 

cx = int(input("Coluna da primeira seq: ")) 

cy = int(input("Coluna da segunda seq: ")) 

corr = coeficiente_correlacao(tabela, cx, cy) 

if corr is None: 

print("O coeficiente não pode ser calculado") 

else: 

print("A correlação é %f" %corr) 
 
Suponha também que as funções abaixo já estão 
prontas: 
 

def le_tabela(): 

''' (None) -> tabela 

Lê, de um arquivo cujo nome é fornecido pelo usuário, 

uma tabela como a especificada acima. Devolve a 

tabela em uma lista de listas, correspondendo às linhas 

da tabela. Um valor não disponível é representado por 

None. ''' 

''' 

def imprime_tabela(tabela): 

''' (tabela) -> None 

Recebe uma tabela e imprime-a. 

''' 



 

Você deverá completar o programa escrevendo duas 
funções especificadas nos itens (a) e (b) a seguir. 
item (a) 
Escreva uma função 

def adiciona_coluna_variação(tabela, col): 
que recebe uma tabela (tabela) como a definida 
anteriormente e adiciona uma coluna à tabela. A coluna 
a ser adicionada corresponde à variação de cada valor 
da coluna de índice col. A variação de um valor None é 
None. 
Para o cálculo da média dos valores na coluna de índice 
col, desconsidere os valores None. 
 
Item (b) 

Escreva uma função 

def coeficiente_correlacao(tabela, col1, col2): 
que recebe uma tabela (tabela) e os índices col1 e col2 
de duas colunas da tabela. A função deve: 
acrescentar duas colunas à tabela: uma com as 
variações de cada valor na coluna de índice col1 e 
outra com as variações de cada valor na coluna de 
índice col2, imprimir a tabela (usando a função dada), e 
calcular e devolver o coeficiente de correlação entre as 
sequências de valores nas colunas de índices col1 e 
col2. 
OBS.: No cálculo do coeficiente, os termos que 
envolvem um valor None não devem ser considerados. 
Caso não seja possível calcular o coeficiente, deve-se 
devolver None. Use a função do item anterior, mesmo 
que você não a tenha feito. 
 
  



 

(P2 2013) Escreva um programa que lê: um inteiro 
positivo m, uma sequência de m números reais, um 
inteiro positivo n e uma sequência de n números reais. 
O programa deve imprimir os números que aparecem 
nas duas sequências. 
Por exemplo, para entrada 

 

O programa deve imprimir: 

 

Note que o número 5, que ocorre várias vezes nas 
duas sequências, deve ser impresso apenas uma vez. 
Não se preocupe com o formato em que os números 
serão impressos. 
Caso ache conveniente, escreva (e use) funções 

adicionais. 

 


