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LISTA DE EXERCÍCIOS 1 – AULA 3

Para os seguintes exercícios propostos, escrever o algoritmo utilizando
pseudocódigo.
1) Escreva um algoritmo para ler as dimensões de um retângulo (base e altura), calcular
e escrever a área do retângulo.
2) Faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias e
escreva a idade dessa pessoa expressa apenas em dias. Considerar ano com 365 dias e
mês com 30 dias.
3) Escreva um algoritmo para ler o número total de eleitores de um município, o
número de votos brancos, nulos e válidos. Calcular e escrever o percentual que cada um
representa em relação ao total de eleitores.
4) O custo de um carro novo ao consumidor é a soma do custo de fábrica com a
porcentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). Supondo
que o percentual do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, escrever um
algoritmo para ler o custo de fábrica de um carro, calcular e escrever o custo final ao
consumidor.
5)Faça um algoritmo que leia três notas de um aluno, calcule e escreva a média final
deste aluno. Considerar que a média é ponderada e que o peso das notas é 2, 3 e 5.
Fórmula para o cálculo da média final é:
𝑀é𝑑𝑖𝑎𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 =

𝑛1 ∗ 2 + 𝑛2 ∗ 3 + 𝑛3 ∗ 5
10

6) Ler um valor e escrever a mensagem É MAIOR QUE 10! se o valor lido for maior
que 10, caso contrário escrever NÃO É MAIOR QUE 10!
7) Ler dois valores (considere que não serão lidos valores iguais) e escrevê-los em
ordem crescente.
8) Ler um valor e escrever se é positivo ou negativo (considere o valor zero como
positivo).
	
  

