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1. Dada uma matriz de tamanho fornecido pelo usuário (m x n), sendo “m” a 

quantidade de linhas e “n” a quantidade de colunas, faça: 

a. Inicialize a matriz com números reais. 

b. Imprima todos os elementos da diagonal principal da matriz. A diagonal 

principal é composta pelos elementos cujo índice (posição) da linha é 

igual ao índice da coluna.  

 

2. Na matemática, a transposta de uma matriz é obtida quando os elementos de 

cada linha da matriz tornam-se elementos da coluna. Exemplos: 

A = 2x2    AT = 2x2     B= 3x3    BT = 3x3         

 

Ou, formalmente: mT
ij    =   mji, onde m são os elementos de uma matriz. 

 

Faça um programa que leia uma matriz 3x3 e retorne a sua transposta.  

   

3. Uma matriz quadrada (n x n) é dita simétrica se ela e sua transposta são iguais. 

Faça um programa que, dada uma matriz quadrada de inteiros, diga se ela é ou 

não simétrica. 

  

4. Insira o programa da questão 3 em uma função denominada “simetrica”. A 

função deve retornar verdadeiro (1) se a matriz for simétrica e falso (0) se não 

for. Abaixo segue, como exemplo, um trecho da sua implementação: 

 

/** ordem – ordem da matriz quadrada (2 até 5, no caso). Uma matriz de        
ordem 3, por exemplo, possui 3 linhas e 3 colunas.  
m – A matriz que será recebida na função  */  

int simetrica (int ordem, int m[][5]) { 

  int i, j; 

  for (i = 0; i < ordem; i++) { 

   for (j = 0; j < ordem; j++) { 

    //Seu código aqui 

   } 

  } 

  return 1;  

} 

mailto:bruno.gurgel@ifrn.edu.br


 

5. Um quadrado mágico é uma tabela em que a soma dos elementos de cada 

coluna, cada linha e cada diagonal são iguais. Faça um programa que verifique 

se uma matriz quadrada forma ou não um quadrado mágico. Exemplos de 

quadrados mágicos:  

 
 

 

 

 


