
8 � Estruturas de Controle de Fluxo 
 

Exercícios de revisão 

1. Fazer um algoritmo para determinar se é possível calcular 
ou não uma raiz quadrada. Caso positivo calcule-a.  

2. Fazer um algoritmo que identifique se o número digitado é 
par ou impar. 

3. Ler um número real e escrever se é negativo, nulo ou 
positivo. 

4. Desenvolver algoritmo que, dada duas notas, informar se o 
aluno foi aprovado ou não.  

5. No exemplo anterior, informar se o aluno foi aprovado, está 
em recuperação ou foi reprovado. 

6. Desenvolver um algoritmo que dado um salário, calcule o 
novo salário, sabendo-se que o aumento é diferenciado da 
seguinte forma: quem tem salário menor que R$ 500,00 vai ter 
um aumento de 30% e quem receber isso ou mais, terá um 
aumento de 20%.  

7. Calcular imposto sobre salário: até 1.100 não paga imposto, 
até 2.200 paga 11% e acima de 2.200 paga 20%. 

8. Definir valores para as variáveis A, B, C e D e indicar o valor 
da variável X após a execução dos trechos de programa 
abaixo: A =  , B=   , C=   , D= 
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9. Fazer um algoritmo para calcular as raízes de uma equação 
do 2º grau na forma  

Obs.: Os valores de a,b e c devem ser do tipo real  e  a      0. 

    Os coeficientes devem ser fornecidos pelo usuário. O 
    algoritmo também deverá verificar se é possível  calcular  as 
    raízes (         ) 

10. Dados três valores A, B,C, verificar se eles podem ser 
os comprimentos dos lados de um triângulo, se forem, verificar 
se formam um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno. 
Informar se não formarem nenhum triângulo. Considere: 

a. O triângulo é uma figura geométrica fechada de três 
lados, em que cada um é menor que a soma dos 
outros dois. 

b. Os Triângulos:  

  equilátero possui três lados iguais; 

 Isósceles possui dois lados iguais 

 Escaleno possui todos os lados diferentes 
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11. Tendo como dados de entrada a altura e o sexo de   
uma pessoa, construa um algoritmo que calcule seu peso ideal, 
considerando as seguintes fórmulas: 

� Para homens: (72,7 * h) � 58; 

� Para mulheres: (62,1 * h) -44.7 

12. Faça um algoritmo que leia o ano de nascimento de 
uma pessoa, calcule e mostre sua idade e, também, verifique e 
mostre se ela já tem idade para votar (16 anos ou mais) e para 
conseguir a Carteira de Habilitação (18 anos ou mais) 

13. Escreva um algoritmo que leia o código de um 
determinado produto e mostre a sua classificação. Utilize a 
tabela a seguir como referência: 

 

Código Classificação 

1 Alimento não perecível 

2, 3, 4  Alimento perecível 

5 ou 6 Vestuário 

7 Higiene pessoal 

8 até 15 Limpeza e utensílios domésticos 

Qualquer outro código Inválido 

 

14. Elabore um algoritmo que, dada a idade de um 
nadador, classifique-o em uma das seguintes categorias: 

 

Idade Categoria 

5 até7 anos Infantil A 

8 até 10 anos Infantil B 

11 até 13 anos Juvenil A 

14 até 17 anos Juvenil B 

Maiores de 18 anos Adulto 

 



ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO 

 

15. Faça um algoritmo que leia um número inteiro e em 
seguida calcule e escreva o seu fatorial. Se o número for 
negativo, informe que o valor é inválido. 

16. Escreva um algoritmo para calcular a soma de dez 
números quaisquer fornecidos pelo usuário. Utilize a estrutura 
de repetição do tipo �Para�. 

17. Faça um algoritmo que receba a base e o expoente de 
um número e calcule sua potencia. Utilize uma estrutura de 
repetição quando o expoente for positivo ou nulo e utilize o 
operador de potenciação do visualg (^)quando o expoente for 
negativo. 

18. Dado o algoritmo abaixo: 

Algoritmo �Compara-numero� 

Declare 

 X, Y, Z:Real 

Início 

Ler (x, y) 

Z <- x � y  

Se z = 0 entao 

     Escrever (x,�é igual a �,y) 

  Senao 

     Se z > 0 entao 

   Escrever (x, �é maior do que �, y) 

     Senao 

   Escrever (x,�é menor do que �, y) 

     Fimse 

 Fimse 

Fimalgoritmo 

Represente-o em forma de fluxograma. 

 

19. Calcular a média aritmética de 4 notas para vários 
alunos e parar quando aparecer uma nota negativa 


