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Aula 6 – Programação em Matlab  

Exemplos de scripts utilizando desvios condicionais e laços de repetição 
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1.) Criando um novo script 

 
1 – Abrir o MATLAB; 
2 – Criar um novo Script (novo programa) selecionando: 

FILE ===> NEW ===> SCRIPT 
 

Digite o programa abaixo no Editor do Matlab: 
 

clc; 
clear all; 
warning off; 
n1 = input ('Escreva um número: '); 
if (n1 < 0) 

fprintf ('O número %.2f é Negativo\n\n ' , n1); 
else 

fprintf ('O número %.2f é Positivo\n\n ' , n1); 
end 

 
3 – Salvar o arquivo com o nome prog1.m 
 
4 – Execute o programa. 
 
O programa pode ser executado de dentro do editor de textos, selecionando no menu a opção Run 
ou pressionando F5. É importante assinalar que o programa será sempre executado no MATLAB. 
 
 
Exercícios: Escreva programas (scripts) no MATLAB para solucionar os seguintes problemas: 
 

1. Faça as alterações necessárias no programa acima para emitir a mensagem ' O valor digitado 

foi ZERO!', no caso do número digitado ser 0 (zero). 

2. Ler um número inteiro e determinar seu sucessor e seu antecessor. 

3. Ler um número qualquer e determine: 

a. A raiz quadrada; 

b. A potência de 2. 

4. Calcular a área de uma circunferência de raio R, fornecido pelo usuário. 

5. Ler 3 números e determinar se todos são iguais. Se não forem, mostrar o maior valor lido. 
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2) Programas Simples 

 

1) Escreva um programa que calcule a área de um retângulo de base B e altura H. 

clc; 

clear all; 

warning off; 

B = input ('Escreva a base do retângulo: '); 

H = input ('Escreva a altura do retângulo: '); 

area = ( B * H ); 

fprintf ('A área do retângulo é %.2f\n\n', area); 

 

2) Escreva um programa que calcule o perímetro de um retângulo de base B e altura H. 

clc; 

clear all; 

warning off; 

B = input ('Escreva a base de um retângulo: '); 

H = input ('Escreva a altura de um retângulo: '); 

perimetro = ((2*B) + (2*H)); 

fprintf ('\nO perímetro é %.2f\n\n', perimetro); 

 

3) Fazer um programa em matlab que calcule a área de um círculo de raio R. 

clc; 

clear all; 

warning off; 

R = input (Digite raio do circulo: '); 

area = (pi * (R^2)); 

fprintf ('A área é %.2f\n\n',area)  

 

4) Fazer um programa em matlab que leia quatro números e mostre a média dos quatro números. 

clc; 

clear all; 

warning off; 

n1 = input ('Escreva o primeiro número: '); 

n2 = input ('Escreva o segundo número: '); 

n3 = input ('Escreva o terceiro número: '); 

n4 = input ('Escreva o quarto número: '); 

media = ((n1 + n2 + n3 + n4) / 4); 

fprintf('A média dos números é: %.2f\n\n',media) 
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3) Exemplos de uso do desvio condicional if 

 

1) Escreva um programa para ler um número e informar se ele é positivo ou negativo 

clc; 

clear all; 

warning off; 

n1 = input ('Escreva um número: '); 

if (n1 < 0) 

 fprintf ('O número %.2f é Negativo\n\n ' , n1); 

else 

 fprintf ('O número %.2f é Positivo\n\n ' , n1); 

end 

 

2) Desenvolva um programa para ler dois números e apresentar a divisão do maior pelo menor. 

 

clc; 

clear all; 

warning off; 

n1 = input ('Escreva um número: '); 

n2 = input ('Escreva um número: '); 

if (n1>n2) 

 resultado = ( n1 / n2 ); 

 fprintf ('Resultado: %.2f\n\n’, resultado); 

else 

 resultado = ( n2 / n1); 

 fprintf('Resultado: %.2f\n\n', resultado); 

end 

 

3) Fazer um programa em matlab que verifique a maior área entre um quadrado de lado L e um círculo de raio R 

 

clc; 

clear all; 

warning off; 

R = input ('Escreva o raio de um círculo: '); 

L = input ('escreva o lado de um quadrado: ');  

areaquadrado = (L * L); 

areacirculo = ( pi * (R^2)); 

if (areaquadrado > areacirculo) 

 fprintf ('%.2f é a área do quadrado e ela é maior  

 que a área do círculo cujo tamanho é %.2f \n\n',  

 areaquadrado, areacirculo); 

else 

 fprintf ('%.2f é a área do círculo e ela é maior que  

 a área do quadrado cujo tamanho é  %.2f \n\n', 

  areacirculo, areaquadrado); 

end 
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4) Fazer um programa em matlab que leia três números e apresente e o maior deles. 

clc; 

clear all; 

warning off; 

n1 = input ('Escreva um número: '); 

n2 = input ('Escreva outro número: '); 

n3 = input ('Escreva o terceiro número: ');  

if ((n1 > n2) & (n1 > n3)) 

 fprintf ('\nO número %.2f é maior que %.2f e %.2f \n\n', n1, n2, n3 );  

else  

 if ((n2 > n1) & (n2 > n3)) 

  fprintf ('\nO número %.2f é maior que %.2f e %.2f \n\n', n2, n1, n3 );  

 else  

  if ((n3 > n1) && (n3 > n2)) 

   fprintf ('\nO número %.2f é maior que %.2f e %.2f \n\n', n3, n2, n1 );  

  else 

   fprintf ('\nCaro usuário, você digitou três número iguais, 

    \nlogo, não haverá um número maior que o outro\n\n'); 

  end  

 end 

end 

 

5) Fazer um programa em matlab para resolver a equação [ ax^2 + bx + c = 0 ] dentro do conjunto dos números reais. 

clc; 

clear all;  

warning off; 

 

%Informando em tela qual é o problema a ser resolvido 

disp('A equação do segundo grau Ax^2 + bx + c é resolvida pela fórmula de Baskara');  

disp(' '); 

disp(' x1 = -b + (raiz quadrada de b2 - 4 * c)/2 * a'); 

disp(' '); 

disp(' x2 = -b - (raiz quadrada de b2 - 4 * c)/2 * a');  

 

% Entrando com os valores da equação (a, b e c) 

a=input('\nEntre com o valor de a - primeira variável: ');  

b=input('\nEntre com o valor de b - segunda variável: ');  

c=input('\nEntre com o valor de c - terceira variável: '); 

 

% Efetuando o cálculo de delta 

delta = sqrt((b.^2)-(4*a*c)); 

 

% Comparando o valor de a com zero 

if a == 0 

 fprintf ('\nNão existe solução, pois o valor de a=%i', a); 

else  

 if delta < 0 

  fprintf ('\nNão existe solução, pois o valor de delta=%i', delta); 

 else 

  % Efetuando o cálculo de x1 e x2 

  x1= (-b + delta) /(2*a); 

  x2= (-b - delta) /(2*a); 

  fprintf('\nOs valores da solução da equação são: x1= %.2f e x2= %.2f', x1, x2); 

            end  

end 
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4) Exemplos de uso do desvio condicional case 
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5) Exemplos de uso do laço de repetição for  

 

1) Escreva um programa para ler o nome e 2 notas de 10 alunos. Calcule a média e determine se o aluno foi aprovado (média 

>= 5.0) ou não. 

 clc; 

 clear; 

 for k = 1:10 

  % Lendo os dados do aluno 

  nome = input('Digite um nome: ', 's'); 

  n1 = input ('Digite a 1» nota: '); 

  n2 = input ('Digite a 2» nota: '); 

  % Calculando a média 

  media = (n1+n2)/2; 

  % O aluno foi aprovado ou não. 

  if (media >= 5.0) 

   fprintf('\nO aluno %s teve média = %.2f, aprovado\n', nome,media); 

  else 

   fprintf('\nO aluno %s teve média = %.2f, reprovado\n', nome,media); 

  end 

 end 

 

2) Obtenha ”n” números e determine qual foi o maior e o menor valor digitado. Não use as funções MAX e MIN. 

clc; 

clear; 

quant = input('Quantos numeros quer digitar? '); 

%Lendo o 1o. numero 

num = input('Digite o 1º. numero: '); 

menor = num; 

maior = num; 

% Ler os dema`is 

for k = 2:quant 

num = input('Digite outro numero: '); 

if num > maior 

     maior = num; 

end 

if num < menor 

    menor = num; 

end 

end 

fprintf ('\nO maior valor digitado foi %.2f\n', maior); 

fprintf ('\nO menor valor digitado foi %.2f\n', menor); 
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3) Escreva um programa que leia cinco valores e mostre-os em ordem decrescente. 

clc; 

clear; 

% Lendo os 5 valores 

for k = 1:5 

vetor(k) = input ('Digite um número: '); 

end 

% Ordenando os valores 

vetorOrd = sort(vetor, 'descend'); 

disp('Valores ordenados decrescente'); 

disp(vetorOrd); 

 
4) Leia uma matriz NxM e determine a soma dos elementos de cada linha. 

clc; 

clear; 

% Ler a matriz 

matriz = input('Entre com a matriz: '); 

% Calcular a dimensao da matriz 

[lin,col] = size(matriz); 

% Calcular a soma dos elementos de cada linha. 

for k = 1:lin 

 soma = 0; 

 for m = 1:col 

  soma = soma + matriz(k,m); 

 end 

 disp(soma); 

end 

 
 
5) Fazer um programa em matlab que leia um número inteiro maior do que zero e calcula o fatorial desse número. (N! = 
N*(N-1)*(N-2)*(N-3)........) 

 
clc; 

clear all; 

warning off; 

n = input('Entre com um número para o cálculo do fatorial: ');  

fat = 1; 

for contador = 1:n 

 fat=fat*contador; 

end 

display(fat) 

 
6) Escreva um programa em matlab que leia cinco valores inteiros e diferentes e mostre-os em ordem decrescente 

 

clc; 

clear all;  

warning off;  

for i=1:5 

 x(i) = input('Digite um valor: '); % criando o vetor com os cinco valores  

end 

dec=sort(x, 'descend'); % colocando o vetor em ordem decrescente  

display(dec) % apresentando o valor do vetor 
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7)  Escreva um programa que receba a idade de 15 pessoas, calcule e imprima: 

- a quantidade de pessoas em cada faixa etária; 
- a porcentagem de cada faixa etária em relação ao total de pessoas. 
- As faixas etárias são:1 – 15 anos ; 16 – 30 anos; 31 – 45 anos; 46 – 60 anos ; > = 61 anos 
 

clc; 
clear all;  
warning off;  
cont1 = 0;  
cont2 = 0;  
cont3 = 0;  
cont4 = 0; 
cont5 = 0;  
for i=1:15 
 idade = input('Digite a idade: ');  
 if (idade>=1)&(idade<=15) 
  cont1 = cont1 + 1; 
  crianca(cont1) = idade; 
 else  
  if (idade>15)&(idade<=30) 
   cont2 = cont2 + 1; 
   jovem(cont2) = idade; 
  else  
   if (idade>30)&(idade<=45) 
    cont3 = cont3 + 1; 
    adulto(cont3) = idade; 
   else  
    if (idade>45)&(idade<=60) 
     cont4 = cont4 + 1; 
     velho(cont4) = idade;  
    else   
     if (idade>60) 
      cont5 = cont5 + 1; 
      mtovelho(cont5) = idade; 
     else 
      disp('Erro'); 
     end 
    end  
   end 
  end  
 end 
end 
%IDADE ENTRE 1 e 15 ANOS 

fprintf('\nQuantidade de pessoas entre 1 e 15 anos é: %i\n', cont1);  

fprintf('Porcentagem de pessoas entre 1 e 15 anos é: %.2f\n', ((cont1/15)*100));  

%IDADE ENTRE 16 e 30 ANOS 

fprintf('\nQuantidade de pessoas entre 16 e 30 anos é: %i\n', cont2);  

fprintf('Porcentagem de pessoas entre 16 e 30 anos é: %.2f\n', ((cont2/15)*100));  

%IDADE ENTRE 31 e 45 ANOS 

fprintf('\nQuantidade de pessoas entre 31 e 45 anos é: %i\n', cont3);  

fprintf('Porcentagem de pessoas entre 31 e 45 anos é: %.2f\n', ((cont3/15)*100));  

%IDADE ENTRE 46 e 60 ANOS 

fprintf('\nQuantidade de pessoas entre 46 e 60 anos é: %i\n', cont4);  

fprintf('Porcentagem de pessoas entre 46 e 60 anos é: %.2f\n', ((cont4/15)*100));  

%IDADE MAIOR >= 61 ANOS 

fprintf('\nQuantidade de pessoas maior que 61 anos é: %i\n', cont5);  

fprintf('Porcentagem de pessoas maior que 61 anos é: %.2f\n\n', ((cont5/15)*100)); 
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8) Crie um programa em matlab que leia as idades de n pessoas até que seja digitado a idade igual a zero, a seguir calcule a 

porcentagem de adolescentes (idades entre 14 e 17 anos). 

clc; 

clear all;  

warning off;  

idade = 1; 

n = 0; 

soma = 0; 

 Tidade = 0; 

Tn = 0;  

for i=1:5 

 while (idade ~= 0) 

  idade = input('Digite a idade: ');  

  n = n + 1; 

  soma = soma + idade; 

  if (idade >= 14)&(idade<=17) 

   Tidade = Tidade + idade; 

   Tn = Tn + 1; 

  end  

 end 

end 

media = soma/n; 

mediaA = (Tn/n)*100; 

fprintf('\nA média das idades é: %.2f\n',media); 

fprintf ('A porcentagem de adolescente entre 14 e 17 anos é: %.2f\n\n',mediaA); 

 
9) Faça um programa que realize a soma: S = 2/3 + 3/4 + 4/5 + 5/6 + ... + 99/100.  

clc; 

clear all;  

warning off;  

cont=2;  

soma = 0;  

for i=2:99 

 cont=cont+1; 

 resp = i/cont; 

 soma = soma + resp; 

end 

fprintf('O resultado da expressão S = 2/3 + 3/4 + 4/5 + 5/6 + ... + 99/100 é: %.2f\n\n', soma); 

  
10) Faça um programa que determine o maior entre N números. A condição de parada é a entrada de um valor 0, ou seja, o 
programa deve ficar calculando o maior até que a entrada seja igual a 0. 
 

clc; 
clear all;  
warning off;  
maior = 0;  
n=1; 
while (n~=0) 
 n=input('Digite um numero: ');  
 if(n>maior) 
 maior = n; 
 end  
end 
fprintf ('O maior Número é: %.2f\n\n', maior) 
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11) Faça um programa que conte de 1 a 100 e a cada múltiplo de 10 emita uma mensagem: “Múltiplo de 10”. 
 

clc; 
clear all;  
warning off;  
for a =1:100 
 if (rem(a,10) == 0) 
  fprintf ('%i É Múltiplo de 10\n\n', a) 
           end  
end 

 
 
 

6) Exemplos de uso do laço de repetição while 
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