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Prática 1: Conhecendo o MatLab 

 

1. Introdução 

 MatLab (MATrix LABoratory – laboratório de Matrizes) é um programa de computador especializado 

e otimizado para cálculos científicos e de engenharia. Inicialmente, era projetado para cálculos com 

matrizes; ao longo dos anos transformou-se em um sistema computacional flexível, capaz de resolver 

essencialmente qualquer problema técnico (Champman 2003). 

 

1.1  Conhecendo a área de Trabalho MatLab 

 

Figura 1: Área de Trabalho do MatLab - Tela versão 6.5 

 

1.2 Comandos do MatLab 
 
1.2.1 Comando who 

O comando who lista variáveis existentes na memória. 

O comando whos lista variáveis com informações detalhadas. 
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1.2.2 Comando ans 

O termo ou comando ans é usado como abreviatura de “answer” (resposta, em inglês) e pode ser usado 

para exibir o resultado das operações realizadas ou o que está armazenado em variáveis. 

 

1.2.3 Função disp 

A função disp() tanto pode ser usada para impressão direta, ou seja, o programador escreve no códigofonte 

aquilo que deve sempre impresso ou nomeia uma função na qual escreve aquilo que quer, ou para 

escrever numa variável de entrada o que deseja. 

Exemplo 1: Olá Mundo 

 

Operadores Aritméticos 

Operadores  
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- Subtração 

/ Divisão 

* Multiplicação 

^ Potenciação 

 

 

Exercício 1: Linha de Comando (Prompt) 

X = 2; 

Y = 3; 

Z = X + Y; 

 

O Matlab calcula a resposta assim que a tecla ENTER é pressionada, e armazena o resultado em uma 

variável, denominada “Z”. 

 

Observação: Linguagem Compilada x Linguagem Interpretada 

 

Exercício 2: Traduza para MATLAB as seguintes expressões: 

a) Declare a variável x com o valor inicial 2. 

b) Declare a variável n com o valor 3. 

c) Declare a variável k com o valor 1. 

d) Declare a variável t com 2. 

 

Mostre todas as variáveis. 

 

Exercício 3: Traduza para MATLAB as seguintes expressões: 
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2. ARQUIVOS ".m" 

Os comandos do MATLAB são normalmente digitados na Janela de Comando, onde uma única linha 

de comando é introduzida e processada imediatamente. O MATLAB é também capaz de executar 

seqüências de comandos armazenadas em arquivos. 

Os arquivos que contêm as declarações do MATLAB são chamadas arquivos ".m", e consistem de uma 

seqüências de comandos normais do MATLAB, possibilitando incluir outros arquivos ".m" escritos no 

formato texto (ASCII). 

2.1 Criando arquivos-M: 

Para editar um arquivo texto na Janela de Comando do MATLAB selecione New M-File para criar um 

novo arquivo. [Figura 2] 

 

Figura 2: Criando um arquivo .m 

 

Exercício 4: Faça um programa no MatLab que receba a area, a quantidade de homens, a quantidade 

de mulheres registrados em uma determinado região, às variáveis homens e mulheres; 

* Armazenar a soma das variáveis homens e mulheres foi armazenada na variável populacao; 

* Calcular a densidade demográfica. (densidade=populacao/area) 

 

Exercício 5: Faça um programa no MatLab que irá receber três notas, calcule e mostre a média 

aritmética. 
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Exercício 6: Faça um programa no MatLab para receber três notas e seus respectivos pesos, calcule e 

mostre a média ponderada dessas notas. Mostre o resultado na tela. 

 

Exercício 7 Execute os comandos no MatLab para receber o salário de um funcionário, calcule e 

mostre o novo salário sabendo-se que este sofreu um aumento de 25%. Mostre o resultado na tela. 

 


