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>>Matrizes
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Como vimos antes, matrizes em Python são listas de listas:

A=[ [1, 2, 3] , [4, 5, 6], [7, 8, 9]]

linhas

coluna

• Podemos acessar os elementos de matrizes da seguinte forma:

A[i]

A[i][j]

• Podemos utilizar todos os recursos de listas, como append, 
pop/del, fatiamento, clonagem

• Podemos contruir “matrizes” 3D-4D-nD (tensores) de forma 
análoga 

Acessa toda a linha i

Acessa o elemento de matriz 𝐴𝑖,𝑗



>>Módulos em Python
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Já encontramos módulos em Python:

- toda vez que importávemos uma biblioteca, como a 
random, a math ou a time, ou um pacote, como o  
matplotlib, estávamos importando módulos.

Podemos construir nossos próprios módulos criando 
um arquivo .py e salvar na pasta em que estiver 
trabalhando ou na pasta Lib do diretório aonde Python 
foi instalado.



>>Módulos em Python
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Feito isto, basta iniciar com 

import nome_do_modulo

e chamar as funções como

nome_do_modulo.função(parâmetros)



>>Módulos em Python
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Você pode fazer o arquivo .py executar tanto como
módulo quanto como script adicionando ao final a 

linha:

if __name__=="__main__":

comandos Só são executados caso 
você rode no modo script



>>Módulos em Python: 
exemplo comum
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def funcao(parametro):

comando1

if __name__=="__main__":

import sys

funcao(sys.argv[1])

comando2

Retorna parametros que o usuário 
digitar no prompt de comando

Lembre de converter para 
int/float se o parâmetro 
deve ser número

Pacote para interagir com recursos do sistema operacional

Só acontecem se 
rodar como script



>>Exercício: 
soma de matrizes
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def leitura(n_linhas, n_colunas):
matriz=[]
for i in range(n_linhas):

linha=[]
for j in range(n_colunas):

print("Digite o elemento [", i ,"][", j ,"]:", end=" ")
linha.append(int(input()))

matriz.append(linha)
return matriz

def imprime(matriz):
n_linhas=len(matriz)
n_colunas=len(matriz[1])
for i in range(n_linhas):

for j in range(n_colunas):
print(matriz[i][j],end="\t")

print()

O nosso código pode ficar 
longo, então vou 
construir um módulo:

Um arquivo a parte, 
chamado matrizes.py, 
salvo na mesma pasta 
onde estou trabalhando

Por enquanto, vamos 
fazer só operações 
fundamentais: leitura e 
impressão de matriz

Vou salvando cada 
elemento na lista linha

Daí passo toda a linha como 
elemento da lista matriz

Contar os elementos da lista matriz = contar linhas

Comprimento do 1º elemento da lista matriz = contar colunas

Imprime cada elemento da matriz



>>Exercício: 
soma de matrizes
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def soma(A,B):
n_linhas=len(A)
n_colunas=len(A[1])
matriz=[]
for i in range(n_linhas):

linha=[]
for j in range(n_colunas):

linha.append(A[i][j]+B[i][j])
matriz.append(linha)

return matriz

Agora vou adicionar ao 
módulo uma função para 
calcular a soma de 
matrizes



>>Exercício: 
soma de matrizes
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import matrizes

n_linhas=int(input("Número de linhas: "))
n_colunas=int(input("Número de colunas: "))

print("Informe a matriz A")
A=matrizes.leitura(n_linhas,n_colunas)
print("Informe a matriz B")
B=matrizes.leitura(n_linhas,n_colunas)

C=matrizes.soma(A,B)

print("A soma é")
matrizes.imprime(C)

Agora vamos ao nosso 
programa principal. 

Veja como podemos 
escrevê-lo de forma 
sucinta e clara:

importo o módulo que construi, aonde estão as 
funções 

Faço a leitura das duas 
matrizes

Faço a soma

Imprimo o resultado



>>Exercício: 
produto de matrizes
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def retorna_coluna(A,j):

coluna=[]

for i in range(len(A)):

coluna.append(A[i][j])

return coluna

def calc_elemento(linha,coluna):

elemento=0

for i in range(len(linha)):

elemento=elemento+linha[i]*coluna[i]

return elemento

Agora vamos voltar no 
módulo matrizes.py e 
acrescentar algumas funções 
auxiliares:

Função para extrair a coluna 
j da matriz A

Função para calcular um 
elemento da matriz produto

Fornecendo a linha 𝐴𝑙,: da 
primeira matriz e a coluna 
𝐵:,𝑐 da segunda matriz

O elemento é dado 
por:

𝑎𝑙,𝑐 =

𝑖

𝐴𝑙,𝑖𝐵𝑖,𝑐



>>Exercício: 
produto de matrizes
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def produto(A,B):

if len(A[1])!=len(B):

print('''Tamanho incompatível de matrizes:

n_colunas de A deve ser igual a n_linhas de B''')

else:

n_linhas=len(A)

n_colunas=len(B[1])

matriz=[]

for i in range(n_linhas):

linha=[]

for j in range(n_colunas):

elemento=calc_elemento(A[i],retorna_coluna(B,j))

linha.append(elemento)

matriz.append(linha)

return matriz

Agora vamos criar a função 
para calcular o produto 
matricial no módulo 
matrizes.py

Interrompendo o programa
se o tamanho das matrizes
for incompatível para fazer
o produto

O produto matricial terá o número de linhas 
da 1ª matriz e o número de colunas da 2ª  

Cada elemento de matriz será 
calculado conforme a nossa 
função calc_elemento

Utilizamos a nossa função 
retorna coluna para passar a 
coluna da segunda matriz para a 
função de cálculo do elemento



>>Exercício: 
produto de matrizes
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import matrizes

print("Informe a matriz A")

n_linhas_A=int(input("Número de linhas: "))

n_colunas_A=int(input("Número de colunas: "))

A=matrizes.leitura(n_linhas_A,n_colunas_A)

print("Informe a matriz B")

n_linhas_B=int(input("Número de linhas: "))

n_colunas_B=int(input("Número de colunas: "))

B=matrizes.leitura(n_linhas_B,n_colunas_B)

D=matrizes.produto(A,B)

print("O produto é:")

matrizes.imprime(D)

Agora vamos ao nosso 
programa principal. 

Veja como podemos escrevê-
lo de forma sucinta e clara:

Lê a 1ª matriz 
informada pelo 
usuário

Lê a 2ª matriz 
informada pelo 
usuário

Calcula o produto matricial

Imprime o resultado na tela
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