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Algoritmos e Técnicas
- Estruturas de Controle

de Fluxo �
Laboratório

Execute o programa abaixo para os
números 0, 3 e -2

PROGRAM CalculaRaiz;

uses CRT;

var Num : real;
begin

ClrScr;
Writeln('Cálculo de raiz quadrada');
Write('Digite o número: ');
Readln(Num);
if Num >= 0 then

Write('A raiz de ', Num:0:2, ' é ', SqRt(Num):0:2 )
else

Write('Número inválido');
Write('Pressione qualquer tecla');
ReadKey;

end.
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Execute o programa para as notas (7, 8), 
(11, ?), (8, 12).

PROGRAM CalcNotaSemestral;
uses CRT;
var Nota1, Nota2 : real;
begin

ClrScr;
Writeln('Cálculo da nota final a partir das notas bimestrais, 
pesos 2 e 3.');
Write('Entre nota do 1o. bimestre: ');
Readln(Nota1);
if (Nota1 >=0) and (Nota1 <=10) then
begin

Write('Entre nota do 2o. bimestre: ');
Readln(Nota2);
if (Nota2 >=0) and (Nota2 <=10) then

Write('Nota final: ',((Nota1*2 + Nota2*3)/5):0:1)
else

Write('Nota inválida');
end
else

Write('Nota inválida');
Readkey;

end.

"O critério de notas de 
uma faculdade consiste 
de uma nota de 0 a 10 
em cada bimestre, 
sendo a primeira nota 
peso 2 e a segunda 
peso 3. Elabore um 
programa que lê as 
notas bimestrais e 
calcula a nota do 
semestre. Se alguma 
nota lida estiver fora da 
faixa válida, é mostrada 
uma mensagem de erro�

Lê uma nota de 0 a 100 e calcula o 
conceito: A, B, C, D ou E

PROGRAM CalculaConceito;
uses CRT;
var Nota : byte;
Conceito : char;
begin
ClrScr;

Write('Digite a nota:');
Readln(Nota);
if Nota > 100 then

Writeln('Nota inválida')
else
begin

if Nota >= 90 then
Conceito := 'A'

else if Nota >= 75 then
Conceito := 'B'

else if Nota >= 50 then
Conceito := 'C'

else if Nota >= 40 then
Conceito := 'D'

else
Conceito := 'E';

Writeln('O conceito é ', Conceito);
end;
Readkey

end.
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Equação do segundo grau

PROGRAM EqSegundoGrau;

uses CRT;

var a, b, c : integer;
Delta, Raiz1, Raiz2 : real;

begin
ClrScr;
Writeln('Cálculo de raízes da equação do 
segundo grau');
Writeln('Entre coeficientes inteiros a, b e c,');
Writeln('teclando Enter a cada um');
Readln(a); Readln(c); Readln(b);
Delta := b*b - 4*a*c;
Raiz1 := ( b + SqRt(Delta) )/2;
Raiz2 := ( b - SqRt(Delta) )/2;
Writeln('Primeira raiz é ', Raiz1:0:2);
Writeln('Segunda raiz é ', Raiz2:0:2);

end.

O programa abaixo, 
embora sintaticamente 
correto, não funciona 
corretamente. Corrija-o e 
teste-o para equações 
com delta positivo, 
negativo e zero. O que 
acontece quando o delta é 
negativo? O que pode ser
feito para evitar o 
problema? Faça uma nova 
versão do programa com a 
correção.

Represente o algoritmo usando 
pseudocódigo

Elabore um algoritmo para calcular o valor da i-nésima
prestação a ser paga por um consorciado na compra de 
um automóvel. Na fórmula abaixo, Valor é o valor de 
nota fiscal do automóvel, n representa a quantidade 
total de prestações do consórcio a serem pagas,  t é a 
taxa de juros mensal pré-fixada (em percentual) e i é o 
número da prestação a ser calculada

   it
n

ValoriP  1
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Represente o algoritmo usando 
pseudocódigo

Construa um algoritmo que, tendo como dados de 
entrada dois pontos quaisquer no plano, P1( x 1 ,  y 1) e       
P2 ( x 2 ,  y 2 ) ,  calcule e informe a distância D entre 
eles, conforme a fórmula abaixo. O algoritmo deverá
solicitar do usuário as coordenadas (abscissa e 
ordenada) para ambos os pontos. Para cálculo da raiz 
quadrada utilizar  o operador raizq do Visualg. 

   2
12

2
12 yyxxD 

Represente o algoritmo usando 
pseudocódigo

Escreva um algoritmo que calcule o valor a pagar (VP) pelo consumo de 
energia elétrica de um consumidor para uma determinada classe 
consumidora (CC). Considere as seguintes informações:
a. O algoritmo deve receber como dados de entrada: o tipo da classe

consumidora e o consumo (C), em quilowatts/hora

b. O cálculo do valor do fornecimento (VF), em reais (R$), é definido
como VF = C x T, em que a tarifa (T) é definida de acordo com a
tabela abaixo de Classe Consumidora.

c.O valor a pagar é definido pela seguinte fórmula: VP = VF + ICMS, em
que a taxa de ICMS é calculada aplicando uma alíquota de 30% sobre
o valor do fornecimento (ICMS = 0.3 x VF)

R$ 0,503

R$ 0,802

R$ 1,001

TarifaClasse Consumidora
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Múltiplas
alternativas:

Case

PROGRAM TipoCaractere;
uses CRT;
var Ch : char;
begin

ClrScr;
GotoXY(10, 8);
Writeln('Entre um caractere qualquer: ');
Readln(Ch);
case Ch of

'A'..'Z', 'a'..'z' : begin
GotoXY(10,10);
Writeln('Letra');

end;
'0'..'9' : begin

GotoXY(10,10);
Writeln('Dígito');

end;
'+', '-', '*', '/' : begin

GotoXY(10,10);
Writeln('Operador');

end;
else begin

GotoXY(10,10);
Writeln('Caractere especial');

end;
end;
Writeln('Pressione qualquer tecla');
ReadKey

end.

Calculadora

A calculadora de Luciana pifou, justo quando ela precisa fazer vários 
cálculos. Ela tem um computador, mas não sabe que um dos 
acessórios do Windows é uma calculadora. Sendo estudante de 
Pascal, Luciana resolveu fazer um programa. A especificação que 
bolou prevê que programa lê dois números inteiros (o que atende 
suas necessidades) e em seguida um caractere. Se este for '+', o
programa soma os números, se '�', subtrai, se '*', multiplica e se '/', 
divide. Se o caractere for diferentes desses, é mostrada uma 
mensagem de erro. O programa, antes de dividir, critica se o divisor é
zero e mostra uma mensagem, se for. Implemente a especificação de 
Luciana.

Entre dois números inteiros: 40 34
Entre operação (+, -, * ou /): +

40 + 34 = 74
Entre dois números inteiros: 50 45

Entre operação (+, -, * ou /): X
Erro: operação inválida

Entre dois números inteiros: 32 0
Entre operação (+, -, * ou /): /

Erro: divisor inválido



6

Calculadora
PROGRAM Calc4Operacoes;
uses CRT;
var N1, N2 :integer;

Op : char;
begin

ClrScr;
Writeln('Entre dois números inteiros:');
Readln(N1, N2);
Writeln('Entre operação (+, -, * ou /):');
Readln(Op);
case Op of

'+' : Writeln(N1, ' + ', N2, ' = ', N1 + N2);
'-' : Writeln(N1, ' - ', N2, ' = ', N1 - N2);
'*' : Writeln(N1, ' x ', N2, ' = ', N1 * N2);
'/' : if N2 <> 0 then

Writeln(N1, ' / ', N2, ' = ', N1 / N2)
else
Writeln('Erro: divisor inválido')

else
Writeln('Erro: operação inválida');

end;
ReadKey;

end.

Represente o algoritmo usando 
pseudocódigo

Preocupada com a qualidade dos veículos novos 
entregues a seus compradores, uma concessionária 
decidiu implantar um software para controle das 
verificações realizadas em seus veículos antes da 
entrega a seus compradores. Nesta revisão, são 
verificados os seguintes itens: estado dos pneus e 
rodas, alinhamento e balanceamento, suspensao, 
direção, vidros, funilaria, mecânica e injeção eletrônica, 
ar condicionado e bancos. Fazer um programa para 
confirmar  se todos os itens já foram verificados. Ao 
final, indicar cada um dos itens que ainda não foi 
verificado ou, caso contrário, informar: �Veículo liberado�



7

Represente o algoritmo usando 
pseudocódigo

Uma locadora de vídeos tem uma política de determinar 
o total de diárias em função da quantidade de filmes 
alugados por um cliente. Construir um programa para 
informar o total de diárias, conforme tabela abaixo. 
ATENÇÃO: Seu algoritmo deverá validar a entrada, 
recusando valores menores ou iguais a zero para o 
número de filmes alugados.

6Até 05

1 semanaAcima de 05

3Até 03

101

DiáriasNúmero de Filmes

Represente o algoritmo usando 
pseudocódigo

Uma locadora de vídeos tem uma política de determinar 
o valor da locação em função da quantidade de filmes 
alugados por um cliente. Construir um programa para 
informar o valor da locação, conforme tabela abaixo. 
ATENÇÃO: Seu algoritmo deverá validar a entrada, 
recusando valores menores ou iguais a zero para o 
número de filmes alugados.

R$ 5,00Até 05

R$ 3,50Acima de 05

R$ 6,00Até 03

R$ 7,0001

Valor por filmeNúmero de Filmes
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Represente o algoritmo usando 
pseudocódigo

Uma loja de computadores paga o salário de seus 
funcionários através de um valor fixo e uma comissão 
sobre vendas no mês. Considerando o valor fixo de R$ 
400,00 e os percentuais definidos na tabela abaixo, 
elabore um algoritmo para calcular o valor do salário 
pago ao funcionário. O algoritmo deve criticar vendas 
negativas. Neste caso informar ao usuário mensagem 
de erro.

10%Vendas <= R$ 10.000,00

12,5%Acima de R$ 10.000,00

7,5%Vendas <= R$ 6.000,00

5%Vendas <= R$ 2.500,00

ComissãoValor do total de vendas

Represente o algoritmo usando 
pseudocódigo

Elaborar um algoritmo que calcule o salário atualizado 
de um funcionário. Considere que o funcionário deverá
receber um reajuste de 15% caso seu salário seja 
menor que R$ 500,00. Se o salário for maior ou igual a 
R$ 500,00, mas menor ou igual a R$ 1000,00, seu 
reajuste será de 10%; caso seja ainda maior que R$ 
1000,00, o reajuste deverá ser de 5%. 


