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LISTA 01 

Conteúdo 

 Componentes básicos de desenvolvimento de aplicações Windows Forms 

Questões 

1. Número de Cliques 

Implementar um aplicativo para contar os cliques dados em um botão. 

 - Utilizar componentes TextBox e Button; 

 - Botão clique será padrão e o TextBox receberá o 

resultado num campo somente leitura; 

 - Mudar alinhamento do TextBox para esquerda. 

2. Média de 4 números 

Implementar um aplicativo para calcular a média de 4 números 

 - Utilizar componentes Label, TextBox e Button; 

 - Botão calcular média deve ser padrão e o TextBox um 

campo somente leitura; 

 - Mudar alinhamento dos TextBoxs para esquerda. 

 

 

 

 

3. Equação do 2º Grau 

Desenvolver um programa para calcular as raízes de uma equação do 2º grau 

 - Utilizar componentes Label, TextBox e Button; 

 - Fazer do botão de calcular padrão e dos TextBoxs, 

que receberão os resultados das raízes da 

equação, campos somente leitura; 

 - Mudar alinhamento dos TextBoxs para esquerda. 
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4. Fatorial 

Desenvolver um programa para calcular o fatorial de um número 

 - Utilizar componentes Label, TextBox e Button; 

 - Fazer do botão de calcular padrão e do TextBox que 

receberá o fatorial um campo somente leitura; 

 - Mudar alinhamento dos TextBoxs para esquerda. 

 

5. Inverter Maiúsculas e Minúsculas 

Implementar um aplicativo para substituir as letras maiúsculas por minúsculas, e vice-versa, de 

uma dada string 

 - Utilizar componentes Label, TextBox e Button; 

 - Fazer do botão de inverter padrão e do TextBox que receberá a string invertida um 

campo somente leitura. 

 

 

6. Inverter Frase 

Implementar um aplicativo para mostrar uma frase de trás para frente 

 - Utilizar componentes Label, TextBox e Button; 

 - Fazer do botão de inverter padrão e do TextBox que receberá a string invertida um 

campo somente leitura. 

 

 

7. Remover Espaços 

Implementar um aplicativo para remover espaços desnecessários entre palavras de uma frase 

 - Utilizar componentes Label, TextBox e Button; 

 - Fazer do botão de remover padrão e do TextBox que receberá a string final um campo 

somente leitura. 

 



8. Ordem Crescente 

Desenvolver um programa para ler três números e colocá-los em ordem crescente 

 - Utilizar componentes Label, TextBox, Button e GroupBox; 

 - Fazer do botão de calcular padrão e dos TextBoxs do GroupBox SAÍDA campos somente 

leitura; 

 - Mudar alinhamento dos TextBoxs para esquerda. 

 

9. Calculadora 

Implementar uma calculadora 

- Utilizar componentes Label, TextBox, Button e 

GroupBox; 

 - Formulário não pode ser redimensionado e nem 

maximizado; 

 - Trabalhar cores e efeitos dos botões conforme 

ilustração abaixo; 

 - Implementar operações de uma calculadora 

básica. 

10. Sucessor e Antecessor 

 Implementar um aplicativo para calcular o sucessor ou antecessor de um número. 

 - O resultado deve ser mostrado na própria caixa de texto onde o valor inicial é dado. 

 

 

11. Vogais e Consoantes 

Implementar um aplicativo para contar o número de vogais e/ou o número de consoantes 

em uma frase. 

 

 



12. Cálculo de Áreas 

Desenvolver um programa para calcular áreas de triângulos, retângulos e círculos.  

 - Ao clicar o botão Calcular, a aplicação deve mostrar uma outra janela com os dados 

referentes à figura selecionada. 

 

 

 


