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6 ESTRUTURAS DE DADOS ESTÁTICAS 
 

 

Uma matriz é uma estrutura de dados usada para processar uma coleção de 

dados que são todos do mesmo tipo. 

Uma matriz é um grupo de variáveis tipadas referenciadas por um nome 

comum. Podem ser criadas matrizes de qualquer tipo e podem ter uma ou mais 

dimensões. Um elemento específico em uma matriz é acessado por seu índice. 

Exemplo 1: um programa que leia cinco resultados de testes e calcule o 

maior resultado do teste e, em seguida, produza a quantidade de cada pontuação 

aquém das mais elevadas.  

A pontuação mais alta não é conhecida até que todos os cinco pontos sejam 

lidos. Assim, todas as cinco pontuações devem ser mantidas (armazenadas) de 

modo que, depois que a pontuação mais alta for calculada, cada pontuação possa 

ser comparada a ela. Para manter os cinco pontos, pode ser usado cinco variáveis 

individuais, mas manter o controle das variáveis é difícil (imagine para lidar com 100 

pontos ao invés de 5). Uma matriz é a solução, pois se comporta como uma lista de 

variáveis com um mecanismo de nomeação uniforme que pode ser declarada em 

uma única linha de código simples. Os nomes para as cinco variáveis individuais 

necessárias pode ser nota[0], nota[1], nota[2], nota[3], e nota[4], onde a parte que 

não muda – neste caso, nota – é o nome da matriz, e a parte que pode mudar é o 

número inteiro entre colchetes [ ].  

Exemplo 2: deseja-se que um jogo de videogame mantenha a relação das 

dez melhores pontuações. Em vez de se usar dez variáveis diferentes para essa 

tarefa, prefere-se usar um único nome para o conjunto e usar índices numéricos 

para referenciar as pontuações mais altas dentro do conjunto, como representado na 

figura 1. 

 
Figura 1 – Vetor com a melhor pontuação de um jogo de videogame. 
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Exemplo 3: deseja-se que um sistema de informações médicas mantenha a 

relação de pacientes associados aos leitos de certo hospital. Não é necessário 

inserir 200 variáveis no programa, mas um vetor com 200 posições. 

Exemplo 4: suponha o caso de um treino de classificação de uma corrida de 

Fórmula 1, em que é necessário verificar os tempos obtidos por todos os pilotos para 

avaliar qual será o primeiro no grid de largada. Para fazer essa ordenação é 

necessário armazenar o tempo de todos os pilotos e, depois, realizar a ordenação 

desses tempos. 

Exemplo 5: sistemas de previsão meteorológica precisam guardar muitos 

valores de temperatura e umidade do ar, colhidos ao longo do dia em determinadas 

regiões. 

 

 

6.1 ARRAYS UNIDIMENSIONAIS 
 

 

Um vetor é uma variável composta homogênea unidimensional formada por 

uma sequência de variáveis, todas do mesmo tipo, com o mesmo identificador 

(mesmo nome) e alocadas sequencialmente na memória. Uma vez que as variáveis 

têm o mesmo nome, o que as distingue é um índice, que referencia sua localização 

dentro da estrutura. 

 

 

6.1.1 Declaração de Vetor  
 

 

DECLARE  

 nome[tamanho] tipo; 

 

Onde, 

 nome é o nome da variável do tipo vetor 

 tamanho é a quantidade de variáveis que vão compor o vetor 

 tipo é o tipo básico de dados que poderá ser armazenado na sequência de 

variáveis que formam o vetor. 
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Exemplo: o quadro 1 exemplifica a declaração de um vetor X numérico de 5 

posições em pseudocódigo.  

 

Quadro 1 – Declaração de um vetor numérico 

 DECLARE  

  x[5] numérico; 

 

 

6.1.2 Declarar e Criar Arrays em Java 
 

 

Os objetos de array ocupam espaço na memória. Os arrays são criados com 

a palavra chave new. Para criar um objeto array o programador especifica o tipo dos 

elementos do array e o número de elementos como parte de uma expressão de 

criação de array. 

Exemplo 1: o quadro 2 exemplifica a criação de um objeto de array que 

contém 12 elementos int e armazenam a referência do array na variável v em Java. 

 

Quadro 2 – Criação de um vetor de inteiros em Java 

int v[] = new int[12]; 

 

Um programa pode criar vários arrays em uma única declaração. 

Exemplo 2: o quadro 3 representa a declaração de um array de String que 

reserva 100 elementos para b e 27 elementos para x. 

 

Quadro 3 – Declaração de múltiplos arrays em Java. 

String b[] = new String[100], x[] = new String[27]; 

 

Por questão de visibilidade é preferível declarar apenas uma variável por 

declaração. 
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6.2 ACESSO E ATRIBUIÇÃO DE VALOR EM VETORES 
 

 

Uma vez criado um vetor, a atribuição de valores é processada de elemento 

em elemento, alterando-se o valor do índice do vetor. O quadro 4 exemplifica a 

atribuição de valores em um vetor. 

 

Quadro 4 – Atribuição de valores em um vetor 

 x[1] ← 45; 

 x[4] ← 0; 

 

 

6.2.1 Carregar Vetores 
 

  

O quadro 5 exemplifica em pseudocódigo como carregar um vetor. 

 

Quadro 5 – Carregar um vetor de números inteiros 

PARA i ← 1 ATÉ 5 FAÇA 

{ 

 ESCREVA (“Digite o “, i, “º número”); 

 LEIA x[i]; 

} 

 

 

6.2.2 Mostrar Elementos do Vetor 
 

  

O quadro 6 exemplifica em pseudocódigo como mostrar os elementos de um 

vetor. 

 

Quadro 6 – Mostrar os elementos de um vetor de números inteiros 

PARA i ← 1 ATÉ 5 FAÇA 

{ 
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 ESCREVA (“Este é o “, i, “º número do vetor”); 

 ESCREVA x[i]; 

} 

 

 

6.3 UTILIZAÇÃO DE ARRAYS 
 

 

Essa seção apresenta alguns exemplos em Java do uso de vetores (arrays).  

O quadro 7 exemplifica um aplicativo que exibe o índice e o conteúdo do 

elemento apontado, porém não foi atribuído valor algum para o elemento, portanto o 

resultado deve ser zero para o elemento de cada índice. 

 

Quadro 7 – Exibe o conteúdo de um elemento que não foi atribuído valor 

1 public class array1 { 

2     public static void main(String args[]){ 

3         //declara um array com 10 elementos 

4         int v[] = new int[10]; 

5         //titulos da coluna 

6         System.out.printf("%s%8s\n", "Indice","Valor"); 

7         //gera saida do valor de cada elemento do array 

8         for(int i = 0; i < v.length; i++) 

9             System.out.printf("%5d%8d\n", i, v[i]); 

10     } //fim do metodo principal 

11 } //fim da classe 

 

A figura 2 mostra a saída gerada pelo aplicativo exibido no quadro 7. 

O quadro 8 é igual ao aplicativo anterior, porém, especifica um valor para 

cada elemento do vetor logo na declaração. 

 

Quadro 8 – Declaração e atribuição de valores a um vetor 

1 public class array2 { 

2     public static void main(String args[]){ 
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3         //inicializa os elementos do vetor 

4         int v[]= {32, 27, 64, 18, 95, 14, 90, 70, 60, 37}; 

5         System.out.printf("%s%8s\n","Indice","Valor"); 

6         for(int i = 0; i < v.length; i++) 

7             System.out.printf("%5d%8d\n",i, v[i]); 

8     } 

9 } 

 

 

Figura 2 – Saída apresenta todos os índices do vetor com o valor 0. 

 

A figura 3 mostra a saída gerada pelo aplicativo exibido no quadro 8. 

 

Figura 3 – Saída gerada pelo aplicativo no quadro 8. 

 

O aplicativo do quadro 9 é igual ao anterior, porém, o valor especificado para 

cada elemento do vetor é obtido através de um cálculo. 
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Quadro 9 – Aplicativo gera os elementos do vetor através de um cálculo 

1 public class array3 { 

2     public static void main(String args[]){ 

3         //declara a constante tamanho maximo 

4         final int TAM_MAX = 10; 

5         int v[]= new int[TAM_MAX]; 

6         //calcula o valor de cada elemento do array 

7         for (int i = 0; i < v.length; i++) 

8             v[i] = 2 + 2*i; 

9         System.out.printf("%s%8s\n","Indice","Valor"); 

10         //gera a saida do valor de cada elemento do array 

11         for (int i = 0; i < v.length; i++) 

12             System.out.printf("%5d%8d\n",i, v[i]); 

13     } 

14 } 

 

A figura 4 mostra a saída gerada pelo aplicativo acima. 

 

Figura 4 – Saída dos elementos gerados através de um cálculo. 

 

O quadro 10 demonstra um aplicativo que guarda e exibe os nomes dos 

meses do ano. 

Quadro 10 – Aplicativo que exibe os nomes dos meses do ano 

1 public class mesesAno { 

2     public static void main(String args[]){ 
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3         String mes[] = {"Janeiro", "Fevereiro", "Março", "Abril", 

4             "Maio", "Junho", "Julho", "Agosto", "Setembro", 

5             "Outubro", "Novembro", "Dezembro"}; 

6         System.out.printf("%s%12s\n","Índice","Mês"); 

7         for (int i = 0; i < mes.length; i++){ 

8             System.out.printf("%6d",(i+1));         

9             System.out.printf("%12s\n", mes[i]); 

10         } 

11     } 

12 } 

 

A figura 5 exibe a saída gerada pelo aplicativo que carrega os nomes dos 

meses do ano. 

 

Figura 5 – Saída do aplicativo que exibe os nomes dos meses do ano. 

 

O quadro 11 é um programa que faz a leitura de 10 valores em um vetor e 

apresenta o valor da média aritmética desses valores. 

 

Quadro 11 – Programa lê 10 valores e exibe a média aritmética deles 

1 import javax.swing.JOptionPane; 

2 public class MediaAritmeticaVetor { 

3     public static void main(String args[]){ 

4         //tenta executar a sequencia abaixo 
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5         try{ 

6             float v[] = new float[10]; 

7             float media, soma = 0; 

8             String num; 

9             for (int i = 0; i < v.length; i++){ 

10                 num = JOptionPane.showInputDialog( 

11                         "Digite o valor"+(i+1)+":"); 

12                 v[i] = Float.parseFloat(num); 

13                 soma+=v[i]; 

14             } 

15             media = soma/v.length; 

16             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Media "+media); 

17         //caso o codigo apresente erro 

18         }catch(Exception e){ 

19             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ocorreu um erro durante a 

leitura"); 

20         } 

21     } 

22 } 

 

No exemplo do quadro 11 foram adicionados ao código instruções para 

realização do tratamento de exceções (linhas 5 e 18). As exceções são erros que 

ocorrem em tempo de execução dos programas, e muitas vezes estão associadas a 

ocorrências imprevistas no código, como a entrada de dados inadequada. A 

instrução try delimita o bloco de instruções onde pode ocorrer o erro. A instrução 

catch implementa um tratamento genérico para as exceções. Exception é uma 

superclasse da qual são derivadas todas as exceções. 
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6.4 EXERCÍCIOS 
 

 

1. Considere um vetor w cujos nove elementos são do tipo inteiro. Supondo que i 

seja uma variável do tipo inteiro e seu valor seja 5, que valores estarão 

armazenados em w após a execução das atribuições a seguir? 

a) w[i] ← 17; 

b) w[i/2] ← 9; 

c) w[2*i-1] ← 95; 

d) w[i-1] ← w[9]/2; 

e) w[i] ← w[2]; 

f) w[i+1] ← w[i] + w[i-1]; 

g) w[w[2]-2] ← 78; 

h) w[w[i] – 1] ← w[1] * w[i]; 

i) w[w[2] mod 2 + 2] ← w[i + 9 / 2] + 3 * w[i – 1 * 2]; 

2. Na declaração de matriz 

String [] palavra = new String [5]; 

O que é 

a) O nome da matriz? 

b) O tipo de base? 

c) O comprimento da matriz? 

d) O intervalo de valores de um índice de acesso a essa matriz pode ter? 

e) Uma das variáveis indexadas (ou elementos) dessa matriz? 

3. Na matriz 

double [] pontuacao = new double [10]; 

O que é 

a) O valor de pontuacao.length? 

b) O primeiro índice de pontuacao? 

c) O último índice de pontuacao? 

4. Qual é a saída dos seguintes códigos 

a) char [] letra = {'a', 'b', 'c'}; 

for ( int indice = 0; indice < letra.length; indice++) 

 System.out.print(letra[indice] + ", "); 
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b) double [] a = {1.1, 2.2, 3.3}; 

System.out.println(a[0] + " " + a[1] + " " + a[2]); 

a[1] = a[2]; 

System.out.println(a[0] + " " + a[1] + " " + a[2]); 

c) int [] amostraVetor = new int [10]; 

for ( int indice = 1; index <= amostraVetor.length; indice++) 

 amostraVetor[indice] = 3*indice; 

5. Faça um programa que carregue um vetor de nove elementos numéricos inteiros, 

calcule e mostre os números primos e suas respectivas posições. 

6. Dadas as temperaturas que foram registradas diariamente durante uma semana, 

deseja-se determinar em quantos dias dessa semana a temperatura esteve 

acima da média. A solução para esse problema envolve os seguintes passos: 

1. Obter os valores das temperaturas; 

2. Calcular a média desses valores; 

3. Verificar quantos deles são maiores que a média. 

7. Faça um programa que carregue um vetor com 15 posições, calcule e mostre: 

 O maior elemento do vetor e em que posição esse elemento se encontra. 

 O menor elemento do vetor e em que posição esse elemento se encontra. 

8. Faça um programa que carregue um vetor com dez números inteiros. Calcule e 

mostre os números superiores a 50 e suas respectivas posições. Mostrar a 

mensagem se não existir nenhum número nessa condição. 

9. Faça um programa que receba o número sorteado em um dado durante 20 

jogadas, mostre os números sorteados e a frequência com que apareceram. 

10. Faça um programa que receba a quantidade de peças vendidas por vendedor e 

armazene essas quantidades em um vetor. Receba também o preço da peça 

vendida de cada vendedor e armazene esses preços em outro vetor. Existem 

apenas dez vendedores e cada vendedor pode vender apenas um tipo de peça, 

isto é, para cada vendedor existe apenas um preço. Calcule e mostre a 

quantidade total de peças vendidas por todos os vendedores e para cada 

vendedor calcule e mostre o valor total de venda, isto é, a quantidade de peças * 

o preço da peça. 

11. Faça um programa que carregue dois vetores de dez elementos numéricos cada 

um e mostre um vetor resultante da intercalação desses dois vetores. 
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Vetor 1 3 5 4 2 2 5 3 2 5 9 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Vetor 2 3 5 4 2 2 5 3 2 5 9 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Vetor resultante da intercalação 

3 3 5 5 4 4 2 2 2 2 5 5 3 3 2 2 5 5 9 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

12. Faça um programa que carregue um vetor com oito números inteiros, calcule e 

mostre dois vetores resultantes. O primeiro vetor deve conter os números 

positivos. O segundo vetor resultante deve conter os números negativos. Cada 

vetor resultante vai ter no máximo oito posições, sendo que nem todas devem 

obrigatoriamente ser utilizadas. 

13. Faça um programa que carregue dois vetores, X e Y, com dez números inteiros 

cada um. Considere que os números de cada vetor digitado, X e Y, não podem 

estar repetidos. Calcule e mostre os seguintes vetores resultantes: 

1. A união de X com Y (todos os elementos de X e os elementos de Y que não 

estejam em X). 

2. A diferença entre X e Y (todos os elementos de X que não existam em Y). 

3. A soma entre X e Y (soma de cada elemento de X com o elemento de mesma 

posição em Y). 

4. Produto entre X e Y (multiplicação de cada elemento de X com o elemento de 

mesma posição em Y). 

5. A interseção entre X e Y (apenas os elementos que aparecem nos dois 

vetores). 

14. Faça um programa que carregue um vetor com dez números inteiros. Calcule e 

mostre um vetor resultante ordenado de maneira decrescente. 

15. Faça um programa que, no momento de carregar um vetor com oito números 

inteiros, já o carregue de maneira ordenada crescente. 

16. Faça um programa que carregue um vetor com os modelos de cinco carros. 

Carregue outro vetor com o consumo desses carros, isto é, quantos quilômetros 

cada um desses carros faz com um litro de combustível. Calcule e mostre: 
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1. O modelo do carro mais econômico; 

2. Quantos litros de combustível cada um dos carros cadastrados consome para 

percorrer uma distância de 1.000 quilômetros. 

17. Faça um programa para corrigir provas de múltipla escolha. Cada prova tem dez 

questões e cada questão vale 1 ponto. O primeiro conjunto de dados a ser lido é 

o gabarito da prova. Os outros dados serão os números dos alunos e suas 

respectivas respostas. Existem 15 alunos matriculados. Calcule e mostre: 

1. Para cada aluno seu número e sua nota. 

2. A percentagem de aprovação, sabendo-se que a nota mínima é 6,0. 

18. Faça um programa que carregue um vetor com os nomes de sete alunos. 

Carregue um outro vetor com a média final desses alunos. Calcule e mostre: 

 O nome do aluno com maior média (desconsiderar empates). 

 Para cada aluno que ainda não está aprovado, isto é, com média menor que 

7,0, mostrar quanto esse aluno precisa tirar no exame para ser aprovado. 

Considerar que a média para aprovação no exame é 5,0. 

19. Faça um programa que carregue três vetores com cinco posições cada um. O 

primeiro vetor receberá os nomes de cinco funcionários. O segundo vetor 

receberá os salários dos cinco funcionários e o terceiro vetor receberá a 

quantidade de anos que cada funcionário trabalha na empresa. Mostre um 

primeiro relatório apenas com os nomes dos funcionários que não terão 

aumento. Mostre um segundo relatório apenas com os nomes e os novos 

salários dos funcionários que terão aumento. Sabe-se que os funcionários que 

terão direito ao aumento são aqueles que possuem tempo de serviço superior a 

cinco anos ou salário inferior a R$ 500,00. Sabe-se, ainda, que se o funcionário 

satisfizer as duas condições acima (tempo de serviço e salário) o aumento será 

de 35%; para o funcionário que satisfizer apenas a condição de salário, o 

aumento será de 15%. 

20. Uma escola deseja saber se existem alunos cursando, simultaneamente, as 

disciplinas de Bando de Dados e Linguagem de Programação. Coloque os 

números das matrículas dos alunos que cursam Banco de Dados em um vetor, 

no máximo 15 alunos. Coloque os números das matrículas dos alunos que 

cursam Linguagem de Programação em outro vetor, no máximo dez alunos. 

Mostre o número da matricula que aparece nos dois vetores. 
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6.5 ATIVIDADES PRÁTICAS 
 

 

1. Faça um programa que efetue reserva de passagens aéreas de certa companhia. 

O programa deverá ler informações sobre os voos (números, origem e destino) 

juntamente com o número de lugares disponíveis para 12 aviões (um vetor para 

cada um desses dados). O programa deverá apresentar um menu com as 

seguintes opções: 

1. Consultar 

2. Efetuar reserva 

3. Sair 

Quando a opção escolhida for Consultar deverá ser disponibilizado mais um 

menu com as seguintes opções: 

1. Por número de voo 

2. Por origem 

3. Por destino 

Quando a opção escolhida for Efetuar reserva deverá ser perguntado o número 

do voo no qual a pessoa deseja viajar. O programa deverá dar as seguintes 

respostas: 

1. Reserva confirmada – caso exista o voo e lugar disponível, dado baixa nos 

lugares disponíveis. 

2. Voo lotado – caso não exista lugar disponível nesse voo. 

3. Voo inexistente – caso o código do voo não exista. 

A opção Sair é a única que permite sair do programa. Sendo assim, após cada 

operação de consulta ou reserva o programa volta ao menu principal. 

2. Faça um programa que simule um controle bancário. Para tanto, devem ser lidos 

os códigos de dez contas e os seus respectivos saldos. Os códigos devem ser 

armazenados em um vetor de números inteiros (não pode haver mais que uma 

conta com o mesmo código) e os saldos devem ser armazenados em um vetor 

de números reais. O saldo deverá ser cadastrado na mesma posição do código. 

Por exemplo, se a conta 504 foi armazenada na 5ª posição do vetor de códigos, 

o seu saldo deverá ficar na 5ª posição do vetor de saldos. Depois de fazer a 

leitura dos valores, mostrar o seguinte menu na tela: 
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1. Efetuar depósito 

2. Efetuar saque 

3. Consultar o ativo bancário (ou seja, o somatório dos saldos de todos os 

clientes) 

4. Finalizar o programa. 

Para efetuar depósito deve-se solicitar o código da conta e o valor a ser 

depositado. Se a conta não estiver cadastrada, mostrar a mensagem Conta não 

encontrada e voltar ao menu. Se a conta existir, atualizar o seu saldo. 

Para efetuar saque deve-se solicitar o código da conta e o valor a ser sacado. Se 

a conta não estiver cadastrada, mostrar a mensagem Conta não encontrada e 

voltar ao menu. Se a conta existir, verificar se o seu saldo é suficiente para cobrir 

o saque. (Suponha que a conta não pode ficar como saldo negativo). Se o saldo 

for suficiente, realizar o saque e voltar ao menu. Caso contrário, mostrar a 

mensagem Saldo insuficiente e voltar ao menu. 

Para consultar o ativo bancário deve-se somar o saldo de todas as contas do 

banco. Depois de mostrar esse valor, voltar ao menu. 

O programa só termina quando for digitada a opção 4 – Finalizar o programa. 

3. Uma empresa de ônibus com 48 lugares (24 nas janelas e 24 no corredor). Faça 

um programa que utilize dois vetores para controlar as poltronas ocupadas no 

corredor e na janela. Considere que zero representa poltrona desocupada e um 

representa poltrona ocupada. 

Esse programa deve controlar a venda de passagens da seguinte maneira: 

 O cliente informa se deseja poltrona no corredor ou na janela e, depois, o 

programa deve informar quais poltronas estão disponíveis para a venda; 

 Quando não existirem poltronas livres no corredor, nas janelas ou, ainda, 

quando o ônibus estiver completamente cheio, deve ser mostrada uma 

mensagem. 

4. Faça um programa para controlar o estoque de mercadorias de uma empresa. 

Inicialmente o programa deverá ler dois vetores com dez posições cada, onde o 

primeiro corresponde ao código do produto e o segundo corresponde ao total 

desse produto em estoque. Logo após, o programa deverá ler um conjunto 

indeterminado de dados contendo o código de um cliente, o código do produto 
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que este deseja comprar juntamente com a quantidade. Código do cliente igual a 

zero indica fim do programa. O programa deverá verificar: 

 Se o código do produto solicitado existe. Se existir, tentar atender o pedido; 

caso contrário exibir a mensagem Código inexistente. 

 Cada pedido feito por um cliente só pode ser atendido integralmente. Caso 

isso não seja possível escrever a mensagem Não temos estoque suficiente 

desta mercadoria. Se puder atendê-lo escreva a mensagem Pedido atendido. 

Obrigado e volte sempre. 

 Efetuar a atualização do estoque somente se o pedido for atendido 

integralmente. 

 No final do programa escreva os códigos dos produtos com seus respectivos 

estoques já atualizados. 
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