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LISTA 04 

Conteúdo 

 Estruturas de repetição. 

  Questões 

1. Crie um algoritmo que imprima os 50 primeiros números inteiros positivos. 

 

2. Crie um algoritmo que leia o nome de uma pessoa e imprima este nome 50 vezes na tela. 

 

3. Crie um algoritmo que calcule a soma dos 50 primeiros números inteiros positivos e mostre o 

resultado da soma. 

 

4. Crie um algoritmo que imprima a seguinte sequência: 2, 4, 6, 8, ..., 30 

 

5. Crie um algoritmo que imprima a sequência: 1, 4, 7, 10, ..., 160 

 

6. Usando uma estrutura de iteração, codifique um algoritmo que leia 8 bits (um a um) e diga 

quantos 1s e 0s compõem o byte lido usando estrutura de repetição. 

 

7. Crie um algoritmo que percorra os 100 primeiros números inteiros e imprima apenas os pares. 

 

8. Usando loop, crie um algoritmo para ler 5 idades e calcular a média aritmética entre elas. 

 

9. Dados 10 números digitados pelo usuário, construa um algoritmo para mostrar a média 

apenas dos números menores que zero.  

 

10. Crie um algoritmo que calcule o fatorial de um número informado pelo usuário. 

 

11. Crie um algoritmo que calcule o fatorial de três números informados pelo usuário. 

 

12. A prefeitura de João Câmara contratou uma software house para desenvolver um sistema 

para coleta de informações dos seus habitantes. Os dados a serem pesquisados são SALARIO 

e NUMERO DE FILHOS de cada habitante. O sistema só deverá ser encerrado quando o 

usuário informar que não deseja mais realizar a pesquisa. Ao fim, o sistema deve gerar o 

seguinte relatório: 

 Número de pessoas pesquisadas; 

 Média de salário da população; 

 Média do número de filhos; 

 Percentual de pessoas com salário menor que R$ 400,00. 

 Maior salário. 

 

http://www.ifrn.edu.br/joacamara
mailto:gabinete.joaocamara@ifrn.edu.br


13. Em uma sala com 15 alunos, são informados o sexo e idade de cada um. Construa um 

algoritmo para verificar quantos são do sexo feminino e do masculino. Informe também 

quantos são maiores de 18 anos. 

 

14. Usando uma das estruturas de repetição, escreva um algoritmo para gerar a seguinte 

sequência: 

1 
2 2 
3 3 3 
4 4 4 4 
5 5 5 5 5 
6 6 6 6 6 6 
7 7 7 7 7 7 7 
8 8 8 8 8 8 8 8 
9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

15. Construa um algoritmo para receber o código e preço de 5 produtos. Ao fim da leitura dos 

produtos, informar o código do produto mais caro, o seu valor, bem como a média aritmética 

dos preços lidos. 

 

16. Imagine que o par usuário/senha de um login de administrador de redes de uma empresa 

seja, respectivamente, chiclete/nana. Crie uma rotina para validar o acesso de um usuário à 

rede, porém com a seguinte restrição:  

 Se ele errar a senha mais de 3 vezes, mostrar a mensagem: 
“Usuário bloqueado! Favor, contactar administrador de rede.” 

 

 Se o par usuário/senha forem validados, mostrar a mensagem: 
“Seja bem-vindo.” 

 

17. Construa uma aplicação para receber o nome e o preço de uma quantidade indeterminada 

de produtos. Cada vez que o usuário informar esses dados, o sistema deve perguntar se ele 

deseja continuar (a aplicação só deverá ser encerrada quando o usuário informar “N”). Ao 

fim, o sistema deve informar o nome e o preço do produto mais caro. 

 

18. Construa um algoritmo que leia 5 números e escreva quantos deles estão no intervalo [10, 20] 

(incluindo os valores 10 e 20 no intervalo) e quantos deles estão fora. 

 

19. Construa um algoritmo que leia uma quantidade indeterminada de números e escreva 

quantos deles estão no intervalo [1, 50] (incluindo os valores 1 e 50 no intervalo) e quantos 

estão fora. Para que o programa seja encerrado, o usuário deve responder à pergunta se 

deseja (ou não) continuar a informar números. 

 

20. Construa um programa que leia 10 valores no intervalo [1, 1000] e, ao fim, escreva o maior e o 

menor valor lido. 

 

21. Construa um algoritmo que leia uma quantidade indeterminada de números positivos. 

Quando o usuário informar um valor negativo, a aplicação deve ser encerrada. Ao fim, 

imprima a média aritmética dos valores positivos lidos. 

 

22. Crie um algoritmo para ler o número de alunos existentes em uma turma. Em seguida, ler o 

nome de cada um deles, as suas 2 notas do semestre, calcular e escrever o nome do aluno 

com a maior e a menor média. 


