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LISTA 02 

Conteúdo 

 Sequenciação. 

Questões 

1. Construa um algoritmo que leia um número inteiro e escreva o dobro do mesmo. 
 

2. Dado o valor do raio de uma circunferência, escreva um algoritmo que calcule o 

comprimento desta circunferência. C = 2ΠR. 

  

3. Dado o lado de um quadrado, construa um algoritmo que calcule a área de um quadrado. 

A = lado2. 

 

4. Construa um algoritmo que leia 2 números reais (diferentes de zero) do teclado, calcule e 

imprima na tela:  

 a) a soma dos dois valores 

 b) o produto deles 

 c) o quociente entre eles (a rotina deve criticar caso o divisor seja 0) 

 

5. Escreva um algoritmo que leia 2 valores, insira-os em duas variáveis e permute os valores entre 

elas. Ao fim, imprima o valor das variáveis antes e depois da permutação.  

 

6. Construa um algoritmo que, tendo como dados de entrada dois pontos quaisquer no plano, 

P(x1,y1) e P(x2,y2), escreva a distância entre eles. A fórmula que efetua tal cálculo é:  

 

 

 

 

7. Escreva um algoritmo que leia três números inteiros e positivos (A, B, C) e calcule a seguinte 

expressão:  

 

               onde 

     

 

 

8. Uma distribuidora de medicamentos contratou uma software house para desenvolver um 

sistema para controlar os seus processos internos. A equipe é composta por 1 analista de 

sistemas, 1 analista de banco de dados (DBA) e 1 desenvolvedor. Sabendo-se que a hora de 

consultoria do analista de sistemas, do DBA e do programador são, respectivamente, R$ 80,00, 

R$ 90,00 e R$ 50,00, solicite que usuário digite a quantidade de horas trabalhadas por cada 

membro da equipe e, ao fim, calcule e imprima o valor do projeto baseado nas horas de 

trabalho de cada um deles. 
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9. Construa uma aplicação que solicite ao usuário a digitação do ano do seu nascimento. O 

programa deve calcular e mostrar na tela a quantidade de dias existentes entre o ano de 

nascimento do usuário e o ano atual (considere um ano com 365 dias). O formato para 

digitação do ano deve ser AAAA (ex.: 1985) 

 

10. Um automóvel tem um consumo médio de 1 litro de gasolina para cada 12 km rodados. Crie 

uma aplicação que solicite ao usuário a digitação da distância percorrida em uma viagem, 

calcule e imprima a quantidade de gasolina consumida durante o percurso. 


