
LISTA DE EXERCÍCIOS 

POO – P1

Assunto: Estrutura de Repetição

1)Durante os 31 dias do mês de março forma tomadas as temperaturas médias diárias de Natal. 
Determinar o número de dias desse mês com temperaturas abaixo de 20 graus;

2) Escreva um algoritmo para calcular cada uma das séries abaixo (com 50 termos):

a.1 + 3 + 9 + 27 + 81 +...

b. 1/1 -2/4 +3/9 -4/16 + 5/25 - ...

c. 1 + 2/3 + 3/6 + 4/10 + 5/15 + ...

3)Dizemos que um número inteiro positivo é perfeito se for igual à soma de seus divisores 
positivos diferentes dele próprio. Escreva um algoritmo que verifique se um dado número 
inteiro positivo (valide-o!) é perfeito ou não.

Exemplo: 6 é perfeito, pois 1 + 2+ 3 = 6

4) Faça um algoritmo que recebe um número inteiro positivo como entrada e diz se este número 
é primo.

5) Numa fábrica trabalham homens e mulheres divididos em 3 classes:

A – os que fazem até 30 peças por mês;

B – os que fazem de 31 a 35 peças por mês; e 

C – os que fazem mais de 35 peças por mês.

Os trabalhadores da classe A recém salário mínimo. Os trabalhadores da classe B recém 
salário mínimo e mais 3% do salário mínimo por peça fabricada, acima das 30 iniciais. Os 
trabalhadores da classe C recebem salário mínimo e mais 5% do salário mínimo por peça 
fabricada, acima das 30 iniciais. O salário mínimo é constante e vale R$260,00.

Escreva um algoritmo que leia os seguintes dados de cada empregado:

• O número do operário 

• O número de peças fabricadas por mês!);

• O sexo do operário: 0 para masculino e 1 para feminino 

Para estes dados o algoritmo deve calcular e escrever:

• O salário de cada operário;

• O total da folha de pagamento;

• O número total de peças fabricadas por mês;

• A média de peças fabricadas pelos homens em cada classe;

• A média de peças fabricadas pelas mulheres em cada classe;

• O número do operário ou operária de maior salário (supor que não existirá empate).

O último conjunto de dados do operário igual a zero servirá para terminar o algoritmo e não 
será computado.

BOM TRABALHO.


