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Disciplina: Programação II – Matlab   Laboratório 3a Aula  
 
Atividades Práticas 
 

1. Criar uma matriz A com elementos iniciando em 1 e terminando em 50 com intervalo de tamanho 

7 entre os elementos. 

2. Criar uma matriz B com elementos iniciando em -10 e terminando em 10 e que tenha 10 

elementos. 

3. Criar uma matriz C com dimensão (3x7) com quaisquer elementos. 

4. Criar uma matriz D com o menor elemento da matriz A. 

5. Encontrar o elemento de indexação 8 da matriz C e salvar em E. 

6. Criar uma matriz F a partir da matriz C, com a linha 2 e colunas 1 até 6. 

7. Criar uma matriz G, a partir da matriz C, com todas as colunas e linha 2 até 3. 

8. Criar uma matriz H, a partir da matriz C, com a linha 1 e coluna 4 até o final. 

9. Verificar se a comparação D>E é verdadeira, e salvar o resultado em I. 

10. Criar um vetor J com 20 elementos e informar quantos elementos são maiores que 7 e salvar em 

K. 

11. Criar uma matriz identidade M com dimensão 4x4. 

12. Criar uma matriz N com 20 elementos de forma aleatória. 

13. Somar 1 a todos os elementos de M, encontrar o seu determinante e salvar em P. 

14. Encontrar a matriz inversa de M e salvar em Q. 

15. Informar o tamanho da matriz N e salvar R. 

16. Informar a maior dimensão de C e salvar S. 

17. Criar uma matriz com elementos de 2-21 com 2 linhas e 10 colunas e salvar em T. 

18. Criar uma matriz U com dimensão 5x5 e efetuar a sua rotação em 90 graus, salvando em V. 

19. Trocar simetricamente de posição as colunas da esquerda com as da direita da matriz V, salvando 

em Z. 

20. Troca simetricamente de posição as linhas de cima com as de baixo da matriz Z, salvando em Z1. 

21. Criar um vetor Z2 com 30 elementos com valores aleatórios (1x30) e ordená-lo em ordem 

crescente, salvando em Z3. 


