
1. Escreva um programa que calcula a seguinte soma: 1+3+5+7+…+N, sendo N um número impar, pedido ao 
utilizador. Se utilizador o introduzir um número par então o programa ajusta-o: N = N - 1 e a soma 
prossegue. 

2. Escreva uma função que verifica se existem sequências triplas em listas de inteiros. Um sequência tripla é 
uma sequência de três inteiros sucessivos e adjacentes. Por exemplo: 

tripla([1,2,1,2,3,3,3]) -> True 
tripla([4,5,2,3,7,9,11]) -> False 
tripla([4,5,2,3,7,8,9,11]) -> True 

3. Escreva um programa Python que pede uma frase ao utilizador e depois parte essa frase em palavras e 
escreve cada palavra numa linha. 

4. Reescreva a funcionalidade anterior mas agora implementando uma função que recebe a frase e devolve 
uma lista de palavras. Por exemplo: 

 partir(“Programar é muito ! ”) -> [“Programar”, “é”, “muito”, “! ”] 

5. Escreva uma função que verifica se uma string é uma única palavra válida. Consideramos que é uma 
palavra se todos os caracteres da string forem letras do alfabeto.  Por exemplo: 

 isword(“293”) -> False   isword(“nice”) -> True     isword(“w23s”) -> False 

6. Escreva uma função que recebe uma frase e devolve uma lista com os tamanhos de cada palavra. Só serão 
contadas as palavras, através da função do exercício anterior. Por exemplo: 
   
 tams(“Na cadeira de TRS tenho de saber programar.”) -> [2,7,2,3,5,2,5,9] 

 tams(“A UBI é interessante "  e muito fixe ! !”) -> [1,3,1,12,1,5,4] 

7. Com base nos exercícios realizados anteriormente, 
escreva uma programa em Python que abre um ficheiro 
de texto (e.g., uma notícia tirada da Web) e cria um 
histograma de tamanhos de palavras entre 1 e 15. Isto é, 
um gráfico de barras mostrando o número de palavras 
de tamanho 1, 2, …, 15. Sugestão: explore a biblioteca 
matplotlib e veja como a pode usar para desenhar 

gráficos de barras, como o apresentado na figura do 
lado direito. 
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Objetivo: Alguns exercícios de revisão em Python, mais orientados para a manipulação de strings e texto. Para esta  
folha prática recomenda-se o uso do Google Colaboratory.
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