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Exercícios de Estruturas de Controle.

Utilizando a pseudo-linguagem de programação Portugal, estudada em sala de aula, implementar a 
solução dos seguintes problemas

1. Dado o tamanho das arestas de um retângulo:
a) Determinar se ele é um quadrado.
b) Calcular a área e o perímetro do mesmo. Lembrar que dados a e b, arestas adjacentes de 

um retângulo,  pode se calcular:  a área (A) como  A=a∗b ;  o perímetro (P) como 
P=2∗(a+b) .

2. Dado os três lados de um triângulo determinar:
a) se estes ter lados caracterizam realmente um triângulo. Para que se possa construir um 

triângulo é necessário que a medida de qualquer um dos lados seja menor que a soma 
das  medidas  dos  outros  dois  e  maior  que  o  valor  absoluto  da  diferença  entre  essas 
medidas (http://pt.wikipedia.org/wiki/Triangulo);

b) se  a  resposta  for  afirmativa  determinar  de  que  tipo  de  triângulo  se  trata:  isóscele, 
equilátero ou escaleno (http://pt.wikipedia.org/wiki/Triangulo).

3. Implemente  um aplicativo  que  seja  capas  de  calcular  a  media  final  de  uma aluno,  que 
cumpriu todos os créditos de uma disciplina qualquer dentro da UESC.

4. Dado um número inteiro, determinar:
a)  se é um número par;
b) casso contrário determinar se é um número primo 

5. Dadas as coordenadas no plano cartesiano de um ponto central de uma circunferência, (
xc , yc ),  e  o  seu  raio  r,  e  dadas  as  coordenadas  de  um ponto  qualquer,  ( x p , y p ). 

Determinar se este ponto é externo ou interno à circunferência. Lembrar que para que um 
ponto seja interno a distância dele ao centro da circunferência deve ser menor u igual ao raio 
da mesma. A distância entre dois pontos se calcula como d=√(xc− x p)

2
+( yc− y p)

2  
6. Crie um algoritmo que calcule quantas notas de 50, 10, 5 e 1 são necessárias para pagar uma 

conta. Considere valores inteiros. Minimize a quantidade de notas utilizadas.
7. Dada a nota das equipes que apresentaram seminários em sala de aula determinar qual a 

menor nota, a maior nota e a nota media entre as equipes nesta avaliação.
8. Dado  os  coeficientes  de  um polinômio  de  segundo  grau  ax2

+bx+c determinar  se  o 
mesmo tem raízes reais e quais  elas são. Lembrar que:
a) Se  b2

>4ac então  o  polinômio  tem  duas  raízes  que  se  calculam  como 

x1,2=
−b±√b2

−4ac
2a

;

b) Se b2
=4ac então o polinômio tem uma raiz dupla que se calcula como x=

−b
2a

c) Se b2
<4ac então o polinômio não tem raízes reais.

9. Dado um número inteiro imprima todos os fatores do mesmo.
10. Dado um número n, informe se ele é um número perfeito. Um número é perfeito se ele for 

igual a soma de seus fatores (excluindo o próprio numero). Ex: 6 é perfeito, 6 = 3 + 2 + 1.
11. Dado um número inteiro n de três algarismos, imprima os algarismos por separado.
12. . Dado um número inteiro n de qualquer quantidade de algarismos, imprimas os algarismos 
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por separado.
13. Receba dois números n1 e n2, informe se eles são mutuamente primos. Dois números são 

mutuamente primos se eles não tiverem fatores em comum com exceção do valor 1.
14. Receba um ponto ( x p , y p ) informe em qual quadrante (1, 2, 3 ou 4) ele se encontra. 

Desconsidere os pontos sobre os eixos coordenados.
15. . Uma livraria esta fazendo uma promoção para pagamento á vista em que o comprador pode 

escolher entre dois critérios de desconto:
a) Critério A: R$ 0,25 por livro + R$ 7,50 fixo
b) Critério B: R$ 0,50 por livro + R$ 2,50 fixo
Faça um algoritmo que receba a quantidade de livros e informe qual é a melhor opção de 
desconto.

16. Escreva um algoritmo que receba a hora do dia em segundos e informe a hora no formato 
hh:mm:ss. Exemplo se o algoritmo receber 7325 segundos a hora seria 02:02:05.

17. Colegas de um escritório decidiram criar um fundo para comprar cestas básicas e distribuir 
no  natal  em  uma  comunidade  carente  próxima.  Foi  decidido  em  assembleia  que  a 
contribuição de cada funcionário seja proporcional ao salário recebido, segundo as seguintes 
regras:
a) Quem recebe até R$ 1000 reais contribui com 2% de salário.
b) Quem recebe mais de R$ 1000 reais contribui com 4% do salário.
c) Se a contribuição calculada for maior que R$ 60 reais, o funcionário contribui apenas 

com R$ 60 reais.
Crie  um  algoritmo  que  receba  o  salário  de  um  funcionário  e  informe  qual  será  sua 
contribuição.
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