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LISTA 03 

Conteúdo 

 Estrutura condicional. 

Questões 

1. Escreva um algoritmo que leia um número inteiro. Quando este for negativo, some-o com 100; 

quando positivo, apenas faça sua impressão. 

 

2. Faça um algoritmo que leia o código de um curso do IFRN, Campus João Câmara, e indique 

o nome do curso de acordo com a tabela abaixo. Se o fluxograma ler um código inexistente 

no Instituto, uma mensagem de alerta deve ser informada ao usuário. 

Código Curso 

1 Técnico em Informática Subsequente 

2 Técnico em Informática EJA 

3 Técnico em Cooperativismo 

4 Técnico em Cooperativismo EJA 

5 Licenciatura em Física 

 

3. Construa um algoritmo que leia a idade de um jogador de futebol e informe ao usuário em 

qual categoria o atleta está inserido:  

Idade Categoria 

5 a 7 anos Infantil A 

8 a 11 anos Infantil B 

12 a 13 anos Juvenil A 

14 a 17 anos Juvenil B 

A partir de 18 anos Adulto 

 

4. Crie um algoritmo que leia o peso e a altura de uma pessoa e calcule o IMC (índice de massa 

corpórea) de acordo com a fórmula: IMC = peso / altura2. 
 

IMC Resultado 

0 a 19 Muito Magro 

20 a 25 Normal 

26 a 30 Sobre Peso 

31 a 40 Obeso 

Acima de 40 Obesidade Grave 

 

5. Construa um algoritmo que leia 3 lados de um triângulo e indique se este é Isósceles, 

Equilátero ou Escaleno.  
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6. De acordo com a tabela abaixo, construa um algoritmo que leia o salário bruto de um 

funcionário da empresa Cocadas e Rapaduras Ltda. e indique o valor a ser deduzido do seu 

Imposto de Renda: 
 

Salário Dedução (%) 

Até 1.434,59 0,0 

De 1.434,60 até 2.150,00 7,5 

De 2.150,01 até 2.866,70 15,0 

De 2.866,71 até 3.582,00 22,5 

Acima de 3.582,00 27,5 

 

7. Crie um algoritmo que leia 2 números e informe o maior deles. 

 

8. Crie um algoritmo que leia 2 números e calcule a soma entre eles. Se o resultado for menor 

que 10, somá-lo a 5; caso contrário, subtraí-lo de  7. 

 

9. Crie um algoritmo que receba 2 números e a operação que será executada sobre eles 

(soma, subtração, multiplicação ou divisão). Calcule o resultado da operação e mostre na 

tela. 

 

10. Crie um algoritmo que leia 1 número e indique se ele é par ou ímpar. 

 

11. Uma empresa concederá um aumento de salário aos seus funcionários, variável de acordo 

com o cargo, conforme a tabela abaixo. Crie um algoritmo que leia o salário e o cargo de 

um funcionário. Calcule e imprima o seu novo salário. Se o cargo do funcionário não estiver 

na tabela, informar que o cargo é inválido: 

 

Cargo Aumento (%) 

Programador 50 

Analista de sistemas 40 

Analista de Banco de Dados 30 

 

12. Escreva um algoritmo que leia 8 bits (um a um) e diga quantos 1s e 0s compõem o byte lido.  

 

13. Suponha que o professor Fábio Procópio possui 2 logins na rede acadêmica da Instituição, 

conforme tabela abaixo. Assim, construa uma aplicação que valide o acesso do professor à 

rede. Caso o par usuário/senha não coincida, imprima a mensagem “Usuário e senha não 

conferem”. 

Usuário Senha 

edmilson 123456 

campos 654321 

 

 

14. Baseado na tabela abaixo, criar um algoritmo que receba duas notas de um aluno. A seguir, 

calcule a sua média ponderada (com pesos 2 e 3, respectivamente), e informe a sua 

situação: 

Condição Situação 

Média < 2 Reprovado 

Média >= 6 Aprovado 

Média >= 2 e Média < 6 Prova Final 

  

15. Crie um programa que leia o tamanho de uma camisa e quando o tamanho for: 

 → “P”, imprima “Tamanho Pequeno” 

 → “M”, imprima “Tamanho Médio” 

 → “G”, imprima “Tamanho Grande” 

  → “GG”, imprima “Tamanho Grande-Grande” 

  → “XG”, imprima “Tamanho Extra-Grande” 

 

 Quando o não for nenhum dos informados, mostrar a mensagem “Tamanho inválido!”. 



16. O Carnatal é considerado o maior carnaval fora de época do Brasil. Sabendo da 

popularidade e do prestígio que a banda Chiclete com Banana tem em todo país, inclusive 

em Natal, os diretores do bloco Nana Banana resolveram entregar 1 abadá para cada uma 

das mulheres ganhadoras do concurso “As 5 mais belas do Nana”.  Então, a diretoria fez a 

seguinte pergunta a cada uma delas: 
Neste Carnatal, em qual dia do Nana você gostaria de estar? 

( ) Quinta-feira  ( ) Sexta-feira  ( ) Sábado 

 

Baseado na resposta de cada uma das 5 belas chicleteiras, crie um algoritmo que calcule e 

mostre quantas delas escolheram os abadás da quinta, da sexta e do sábado. 

 

17. Torcedores fanáticos por futebol discutem qual o melhor time brasileiro da série A, apesar de 

esta ser uma discussão que nunca chegará ao fim. Para evitar o favorecimento de qualquer 

um dos times, um programa de esporte organizou uma mesa redonda com 7 jornalistas a fim 

de discutir o assunto. As opções oferecidas foram São Paulo (o melhor de todos, 

evidentemente), Palmeiras e Flamengo. 

 

De acordo com a opinião dada por cada jornalista, crie um programa que processe a opção 

escolhida por cada um deles e mostre o resultado de votos obtidos de cada time. 

 

18. A Rede Globo apresenta diariamente, em TV aberta, os seguintes telejornais: 

• Bom Dia Brasil, apresentado por Renato Machado e Renata Vasconcellos 

• Jornal Hoje, apresentado por Sandra Annenberg e Evaristo Costa 

• Jornal Nacional, apresentado por William Bonner e Fátima Bernardes 

• Jornal da Globo, apresentado por Christiane Pelajo e Willian Waack 

 

Crie um algoritmo que leia apenas o sobrenome de um dos dois apresentadores e diga a 

qual telejornal ele está vinculado. Caso o nome digitado não esteja na lista acima, mostrar a 

mensagem “Apresentador desconhecido”. 

 

19. Com base nos telejornais e apresentadores descritos anteriormente, crie um algoritmo que 

leia o nome de dois apresentadores e diga a qual programa ele está vinculado. Se o par de 

apresentadores não coincidir, mostrar a mensagem “Par de apresentadores não 

identificado”. 


