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● Em computação é comum manipular conjunto de valores como notas, 
preços e etc. Para manipular um conjunto de dados de um mesmo tipo 
(inteiro, real, string) há uma estrutura de dados denominada de vetor;

● Vetores são “agregados homogêneos unidimensionais” que permitem 
agrupar um conjunto de valores de um mesmo tipo em uma única variável.
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● Em Python possui uma estrutura similar a vetores denominada listas;

● Lista é um conjunto ordenado de valores, onde cada valor é identificado 
por um índice;

● Os valores na lista são denominados elementos. Podemos denominar 
uma lista de agregado homogêneo unidimensional se todos os elementos 
são do mesmo tipo.
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● Vamos definir um vetor “nota” de tamanho 5 de tipo inteiro, nota = [60, 95, 
80, 50, 98]

Índice 0 1 2 3 4
Valor 60 95 80 50 98
Vetor Nota[0] Nota[1] Nota[2] Nota[3] Nota[4]

[] é o operador do elemento
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● Agora vamos imprimir a nota 50 do vetor nota: 

Índice(posição) -> 3
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● Em outras linguagens de programação, listas são chamadas de vetores e 
possuem restrições que Python não impõe, em Python, os valores de uma 
lista podem ser de qualquer tipo, em outras linguagens, os valores 
precisam ser do mesmo tipo.

● Em Python

lista = [‘A’, 1, 2, ‘Casa’, 2.3]

notas = [10, 5, 6.7, 2, 7.5]
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● Existe várias tipos de listas criadas para poder trabalhar em Python:

Lista vazia, ou seja, sem elementos:

 Lista_vazia = []

 Lista com elementos inteiros:

Lista_inteiros = [2, 4, 6, 8, 10]

 Lista com elementos reais:

 Lista_reais = [9.0, 10.0, 8.5, 7.8]
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● Existe várias tipos de listas criadas para poder trabalhar em Python:

Lista com elementos string:

 Lista_frutas = ["abacaxi", "pera", "uva", "abacate"]

 Lista de inteiros com tamanho 5 preenchida por zeros:

 Lista_zerada = [0]*5

 Lista de strings com tamanho 4 preenchida com strings vazias:

 Lista_strings = [""]*4
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● O tamanho de uma lista é devolvido pela função len()              Lenght = 
Comprimento.
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● Para acessar os elementos da lista é necessário trabalhar com os índices.
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● A atribuição em listas permite criar uma nova lista ou modificar um 
elemento existente de uma lista.
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● Em Python, a estrutura da lista é dinâmica, ou seja, permite adicionar e 
remover elementos em uma lista existente;

● Ao adicionar ou remover um elemento, o tamanho da lista também e 
modificado;

● Podemos adicionar um elemento ou vários elementos.
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● O comando append é utilizado para adicionar um  novo elemento no final 
da lista.

nota.append(20)

Índice 0 1 2 3 4 5
Valor 60 95 80 50 98 20
Vetor Nota[0] Nota[1] Nota[2] Nota[3] Nota[4] Nota[5]
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● O comando insert é utilizado para adicionar um elemento contido na lista 
em uma outra posição.

nota.insert(1,20)

Índice 0 1 2 3 4 5
Valor 60 20 95 80 50 98
Vetor Nota[0] Nota[1] Nota[2] Nota[3] Nota[4] Nota[5]
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● O comando del é utilizado para remover elementos em uma lista.

del nota[3]

Índice 0 1 2 3 4 5
Valor 60 20 95 80 50 98
Vetor Nota[0] Nota[1] Nota[2] Nota[3] Nota[4] Nota[5]

Indica-se o índice que deseja 
eliminar
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● O comando range é utilizado para criar listas através da estrutura for.

Nota = list(range(2,6))

Índice 0 1 2 3
Valor 2 3 4 5
Vetor Nota[0] Nota[1] Nota[2] Nota[3]

O comando range já cria uma estrutura ordenada de forma crescente
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● O comando sort é utilizado para ordenar todos os valores contidos na lista.

nota = [2,6,1,9,3]
nota.sort()

Índice 0 1 2 3 4
Valor 1 2 3 6 9
Vetor Nota[0] Nota[1] Nota[2] Nota[3] Nota[4]
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● O comando reverse é utilizado para ordenar na forma inversa todos os 
valores contidos na lista.

nota = [2,6,1,9,3]
nota.reverse()

Índice 0 1 2 3 4
Valor 3 9 1 6 2
Vetor Nota[0] Nota[1] Nota[2] Nota[3] Nota[4]
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● Matrizes é equivalente a um vetor, contudo permite a utilização de 
diversas dimensões acessadas via diferentes índices;

● Pode ser pensada como um vetor onde cada célula é outro vetor, 
recursivamente;

● Em diversas situações matrizes são necessárias para correlacionar 
informações.
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● Assumindo que uma turma tem três alunos, seria necessária uma matriz 
bidimensional para guardar as notas de todos os alunos de uma turma.

turma = [[5.0, 4.5, 7.0, 5.2, 6.1], [2.1, 6.5, 8.0, 7.0, 6.7],[8.6, 7.0, 9.1, 8.7, 9.3]]

0 1 2 3 4
0 5.0 4.5 7.0 5.2 6.1
1 2.1 6.5 8.0 7.0 6.7
2 8.6 7.0 9.1 8.7 9.3

Notas

Alunos
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● Vamos calcular a média do problema anterior  em Python:
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● Vamos calcular a média por preenchimento da matriz por leitura em 
Python:
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● Vamos calcular a média por preenchimento da matriz por leitura em 
Python:
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● Exercício 1:

✔ Faça um Programa que leia um vetor de 5 números inteiros e mostre-os.
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● Exercício 2:

✔ Faça um Programa que leia um vetor de 10 números reais e mostre-os na 
ordem inversa.
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● Exercício 3:

✔ Faça um Programa que leia um vetor de 10 caracteres, e diga quantas 
consoantes foram lidas. Imprima as consoantes.
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● Exercício 4:

✔ Faça um programa que leia 15 números inteiros e armazene-os num 
vetor. Armazene os números pares no vetor PAR e os números IMPARES 
no vetor impar. Imprima os três vetores.
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● Exercício 5:

✔ Faça um Programa que peça as quatro notas de 3 alunos, calcule e 
armazene num vetor a média de cada aluno, imprima o número de alunos 
com média maior ou igual a 6.0.
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● Exercício 6:

✔ Faça um Programa que peça a idade e a altura de 5 pessoas, armazene 
cada informação no seu respectivo vetor. Imprima a idade e a altura na 
ordem inversa a ordem lida.
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● Exercício 7:

✔ Faça um Programa que leia dois vetores com 10 elementos cada. Gere 
um terceiro vetor de 20 elementos, cujos valores deverão ser compostos 
pelos elementos intercalados dos dois outros vetores.
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● Exercício 8:

✔ Faça um programa que leia 5 valores numéricos e guarde-os em uma 
lista. No final, mostre qual foi o maior e o menor valor digitado e as suas 
respectivas posições na lista. 
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● Exercício 9:

✔ Utilizando listas faça um programa que faça 5 perguntas para uma pessoa sobre um crime. As perguntas são: 

"Telefonou para a vítima?“

"Esteve no local do crime?"

"Mora perto da vítima?"

"Devia para a vítima?"

"Já trabalhou com a vítima?" 

O programa deve no final emitir uma classificação sobre a participação da pessoa no crime. Se a pessoa 
responder positivamente a 2 questões ela deve ser classificada como "Suspeita", entre 3 e 4 como "Cúmplice" 
e 5 como "Assassino". Caso contrário, ele será classificado como "Inocente".
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● Exercício 10:

✔ Crie um programa que declare uma matriz de dimensão 3x3 e preencha 
com valores lidos pelo teclado. No final, mostre a matriz na tela, com a 
formatação correta.
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● Exercício 11:

✔ Aprimore o exercício 10, mostrando no final: 

Soma de todos os valores pares digitados;

A soma dos valores da terceira coluna;

O maior valor da segunda linha.
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