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Listas – Lista de Exercícios 02 

1. Considerando o conteúdo das listas a seguir, indique o que será exibido por cada comando: 

LA = [["Carol", 4], ["Pedro", 2], ["Laura", 3], ["Alice", 5], ["Luís", 4], ["Ludmila", 6]] 
 LB = [[7, 2, 5, 1], [9, 4, 3], [6, 8, 0, 2, 1], [4, 5, 10]]   

a) print (LA[3][1] + LB[3][1]) 

b) print(LA[LB[0][1]][1] * LA[LB[2][2]][1]) 

c) for i in range(LB[1][1]): 
if (LA[i][1] >= 4): 

print(LA[i][0]) 

2. Ainda considerando as listas da questão anterior, escreva os comandos necessários para: 

a) Alterar o número do segundo elemento da lista LA para 3. 

b) Acrescentar em LA uma lista com os elementos "Bruno" e 1. 

c) Acrescentar o número 7 ao terceiro elemento de LB. 

d) Exibir, da lista LA, apenas os nomes associados a números menores que 4. 

e) Exibir o primeiro valor de cada sublista de LB. 

3. A lista a seguir contém informações sobre as famílias dos funcionários da empresa Denver: cada 
sublista contém o nome do funcionário (ou funcionária), o nome de seu cônjuge, e nome e 
idade de cada um de seus filhos. Acompanhe o código e indique o que será exibido. 

Funcionarios = [["Paulo", "Roberta", ["Ciro",5], ["Bianca", 3]], [ "Natália", "Júlio", ["Benjamin",10]], 
["Judite", "Israel",[ "Giovana",8], ["Mariana",4]], ["Yuri", "Andressa", [ "Nicolas",1], ["Miguel", 3],  
[ "Catarina", 3]]] 
 

novaLista = [] 
for i in Funcionarios: 

   x = i[1] 
   y = len(x) 
   for w in i[2:]: 
      if (w[1] < 4): 

         novaLista.append([y,len(w[0])]) 
for i in range(len(novaLista)): 

   if (novaLista[i][0] < novaLista[i][1]): 
      novaLista[i] = 2*novaLista[i][0] 

   else: 
      novaLista[i] = 2*novaLista[i][1] 

print(novaLista) 



4. Acompanhe o código a seguir e indique o conteúdo da variável numero após cada instrução. 

numero = [ ] 
for i in range(5): 
    numero.append(i * 2) 
numero.insert(3,9) 
numero.append(numero.index(4)) 
del numero[2] 
x = len(numero) + 5 
numero.append(x) 
numero.sort() 
numero.remove(2) 

5. Lívia tem um pet shop e pediu sua ajuda para criar um programa capaz de cadastrar todos os 
seus 100 animais. Ela deseja registrar o nome, a idade e o tipo (Ex: gato, cachorro, pássaro, etc) 
de cada animal. Escreva esse programa, sabendo que devem ser usadas listas aninhadas 
(sublistas). 

6. Modifique o programa anterior para que o usuário possa, após o cadastro, informar um tipo de 
animal e visualizar todos os dados dos animais daquele tipo. 


