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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. Tendo  em  vista  o  alto  preço  da  gasolina,  os  motoristas  estão  preocupados  com  a 
quilometragem percorrida  por  seus  automóveis.  Um motorista  fez  o  controle  enchendo 
várias vezes o tanque e registrando os quilômetros percorridos e os litros necessários para 
encher o tanque. Desenvolva um programa em que receba como dados a quilometragem 
dirigida  e  os  litros  usados  para  encher  o  tanque.  O programa  deve  calcular  e  exibir  a 
quilometragem  por  litro  para  cada  recompletamento.  Depois  de  processar  todas  as 
informações o programa deve calcular e exibir a média de quilômetros por litro obtida para 
todos os recompletamentos.

2. Uma  grande  companhia  química  paga  seus  vendedores  por  comissão.  Os  vendedores 
recebem $200 por semana mais 9 por cento de suas vendas brutas naquela semana. Por 
exemplo, um vendedor que vender $5000 em produtos químicos recebe $650. Desenvolva 
um programa que receba as vendas brutas de cada vendedor na última semana, calcule seu 
salário e o exiba. Processe um vendedor de cada vez.

3. 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 cada um dos funcionário e calcule qual será o 
total arrecadado no fundo.  

4. 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, um a um, os livros que cliente deseja comprar e o preço dos 
mesmos, e informe o saldo parcial, com e sem a aplicação da melhor opção de desconto.

5. Receba as coordenadas de um conjunto de  pontos ( x i , y i ) e informe quantos pontos 
estão  em  cada  um  dos  quatro  quadrantes.  Desconsidere  os  pontos  sobre  os  eixos 
coordenados.

6. Desenvolva  um  programa  que  determine  o  pagamento  bruto  de  cada  um  de  vários 
empregados. A companhia paga um valor de uma “hora normal” pelas primeiras 40 horas 
trabalhadas  e  paga  uma  “hora  extra”  (uma  vez  e  meia  a  hora  normal)  para  cada  hora 
trabalhada  depois  de  completadas  as  primeiras  40  horas.  Você  recebeu  uma  lista  de 
empregados da companhia,  o número de horas que cada empregado trabalhou durante a 
semana e o valor da “hora normal” de cada empregado. Seu programa deve determinar e 
exibir o pagamento bruto de cada empregado. 

7.  Um palíndromo é um número ou texto que é lido da mesma forma tanto da direita para a 
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esquerda como da esquerda para a direita. Por exemplo, são palíndromos: 12321, 55555, 
45554 e 11611. Escreva um programa que leia um número de 5 dígitos e determine se ele é 
palíndromo ou não. Sugestão: Utilize os operadores de divisão e resto para separar o número 
em seus algarismos isolados.

8. Modifique  o  programa  anterior  para  ele  funcionar  com  números  inteiros  de  qualquer 
quantidade de algarismos.

9. Escreva um programa que leis um inteiro determine quantos dígitos são iguais a 7 e imprima 
essa informação.

10. Escreva um programa que receba um número inteiro n e imprima o valor do n-ésimo termo 
da sequência de Fibonacci. Cada elemento dessa sequência é a soma dos dois anteriores, 
sendo o primeiro elemento 0 e o segundo elemento 1. Seqüência de Fibonacci
0; 1; 1; 2; 3; 5; 8; 13; 21; :::
Sugestão: Procure informação na internet sobre a Sequência de Fibonacci.

11. Escreva um programa que calcule é imprima a média de vários inteiros. Considere que o 
último valor lido é o sentinela 0.

12. Uma empresa paga a seus empregados como gerentes (que recebem um salário fixo mensal), 
trabalhadores comuns (que recebem um salário fixo pelas primeiras 40 horas trabalhadas e 
1.5 seu salário por hora normal para as horas extras trabalhadas), trabalhadores por comissão 
(que recebem 250 reais mais 5.7% de suas vendas brutas) ou trabalhadores por empreitada 
(que recebem uma quantia fixa por item para cada dos itens produzidos – cada trabalhador 
por empreitada da empresa trabalha com apenas um tipo de item). Escreva um programa que 
calcule o pagamento semanal  de cada empregado. Você não sabe de antemão o número 
empregados.  Cada  tipo  de  empregado  tem  seu  código  próprio  de  pagamento:  gerentes 
possuem código 1, trabalhadores comuns, o código 2, trabalhadores por comissão, o código 
3, e trabalhadores por empreitada, o código 4. 

13. Uma garagem de estacionamento cobra R2:00 de taxa mínima para estacionar até três horas. 
A garagem cobra um adicional de R0:50 por hora ou fração caso sejam excedidas as três 
horas. A taxa máxima para qualquer período determinado de 24 horas é R10:00. Admita que 
nenhum carro  fica  estacionado  mais  de  24  horas.  Escreva  um programa  que  calcule  e 
imprima as taxas de estacionamento para cada cliente e o faturamento total da garagem.

14. Escreva um programa que utilize recebe um valor inteiro e retorna o numero com os dígitos 
invertidos. Por exemplo, dado o número 7631, a função deve retornar 1367.

15. Faça um algoritmo que leia dois números inteiros e mostre um menu com quatro opções 
para  o  usuário  escolher  (soma,  subtração,  divisão,  multiplicação).  O  algoritmo  deve 
imprimir o resultado da opção escolhida. Caso o usuário digite uma opção inválida, mostrar 
mensagem de erro.

16. Uma pesquisa para avaliar a qualidade do governo municipal é feita entre os habitantes. Os 
entrevistados darão uma nota entre 0 e 5, sendo que 5 significa excelente e 0 muito ruim. 
Escreva um programa que processe os resultados da pesquisa. O programa deverá informar:

a) o total de pessoas que participaram da pesquisa.
b) a quantidade de pessoas que deram nota 0, nota 1, ..., nota 5.
c) a porcentagem de pessoas que avaliaram a gestão municipal como boa (notas 4 ou 5).
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