
Exercícios de treinamento 
 

1. Fazer um algoritmo que indique se o número é múltiplo de 
     6, testando se é múltiplo de 2 e 3. 

2. Elabore um algoritmo para indicar se um número está 
     dentro de um intervalo definido pelo usuário. Quando o 
     número estiver fora dos limites o algoritmo deverá ser 
     encerrado. Assuma que os limites  lidos podem estar 
     invertidos ou seja, LimInf>LimSup. O algoritmo  deverá 
     verificar esta situação e, se  necessário, inverter os valores 
     dos limites.    

3. Elabore um algoritmo para solicitar as notas de duas 
     avaliações parciais e freqüência de um aluno e verificar a  
     situação acadêmica conforme os critérios do quadro abaixo.  
     Observar o seguinte: (1) o critério de freqüência tem  
     prioridade em relação à nota, isto é, um aluno com  
     freqüência inferior a 75% está automaticamente reprovado;  
     (2) o algoritmo deverá permitir ao usuário a verificar a  
     situação de outro aluno ou encerrar a consulta.   

  Critério Valor Situação 

Freqüência<75%  Reprovado por falta 

Freqüência75% 

Média  7.0 Aprovado p/média 

4.0 <Média < 7.0 Avaliação final 

Média < 4.0 Reprovado p/nota 

4. Elabore um algoritmo para uso de um estagiário de um 
     escritório de contabilidade. Seu trabalho é informar o  
     imposto de renda a ser pago por uma ou mais pessoas  
     físicas. Este algoritmo deverá solicitar o nome e o CPF do  
     contribuinte e calcular e informar o imposto de renda a ser  
     pago, de acordo com a tabela abaixo:   

   Base de cálculo Alíquota Desconto 

Até R$ 1.280,00 Isento - 

Acima R$ 1.280,00 até R$ 2.512,00 15% 192 

Acima de R$ 2.512,00 27,5% 500 
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5. 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. Qualquer 
outra classe informada deve ser considerada inválida. Utilizar 
aqui estrutura de seleção múltipla.  

Classe Consumidora Tarifa 

A R$ 1,00 

B R$ 0,80 

C R$ 0,50 

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) 

d. O algoritmo deverá repetir os passos anteriores até ser 
informada uma classe consumidora inválida.  

 

6. Fazer um algoritmo para calcular e exibir os n primeiros termos da 
série de Fibonacci, definida como FIB = 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21,...sem 
utilizar vetores. Esta série se caracteriza pela soma de um termo 
posterior com o seu anterior subseqüente. 

7. Faça um algoritmo que leia um número inteiro e em seguida calcule 
e escreva o seu fatorial. Se o número for negativo ou nulo, informe 
que o valor é inválido. Ao final o algoritmo deve perguntar ao 
usuário se deseja calcular outro número ou encerrar. 

8. Elabore um algoritmo que leia 10 (dez) números identifique se o 
número digitado é positivo, negativo ou nulo. Quando o número for 
positivo identifique se o número digitado é par ou impar.  



 

 
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 (          ).  
Ao final de um cálculo válido o algoritmo  deve  perguntar ao usuário 
se deseja continuar  ou encerrar.    

10. Elabore um algoritmo que contenha o pseudocódigo abaixo e 
mostre qual será o conteúdo do seguinte vetor V após sua execução: 

                    

 
VETOR V 

 

VETOR V APÓS EXECUÇÃO 

         

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

5 1 4 2 7 8 3 6 

1 2 3 4 5 6 7 8 

     

 

    Para i de 8 ate 5 passo -1 Faca 

    aux <- v[i] 

           v[i] <- v[8 - i + 1] 

           v[8 - i + 1] <- aux 

     Fimpara 
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11. Faça um algoritmo que leia dois vetores de seis elementos 
inteiros e calcule a soma de cada elemento, armazenando em um 
terceiro vetor. O primeiro elemento do vetor A deve ser somado 
com o último elemento do vetor B. O segundo elemento do vetor A 
será somado com o penúltimo do vetor B, e assim sucessivamente. 

 

12. Elabore um algoritmo para ordenar os valores dentro de um 
vetor de tamanho 6. Utilize como exemplo o vetor abaixo: 

 

 

 


