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LISTA 02 

Conteúdo 

• Componentes seleção e manipulação de arquivos com Windows Form 

Questões 

1. Séries 
Desenvolver em C# a aplicação mostrada abaixo.  

A aplicação deve realizar as seguintes operações de acordo com a seleção dos 
RadioButtons e do ListBox: 

Seleção Operação 
Pares Mostrar os números pares entre X e Y 
Ímpares Mostrar os números ímpares entre X e Y 
Múltiplos  Mostrar os múltiplos de Z entre X e Y 
Crescente Seleciona a apresentação dos números em ordem crescente 
Decrescente Seleciona a apresentação dos números em ordem decrescente 

O usuário deve fornecer os valores de X, Y e Z como inteiros e positivos. 
O resultado deve ser apresentado em outra janela quando o botão “Calcular” for clicado.  
Se os valores digitados não foram válidos, sinalizar o erro com um componente ErrorProvider.  
Apenas uma janela de resultado deve ser visível. 

        

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


 

 

2. Aplicação MDI 
Desenvolver em C# a aplicação mostrada abaixo. 

O formulário MDI possui duas janelas filhas (Texto e Fonte) que deverão ser apresentadas 
somente quando os comandos Texto e Fonte do menu Janelas forem selecionados. 

O formulário Texto permite a digitação de textos, a leitura e o salvamento de arquivos com 
extensão txt. 

O formulário Fonte possui uma lista de fontes que permite ao usuário selecionar, aumentar e 
diminuir a fonte do texto apresentado na outra janela.  

O funcionamento desta janela deve ser ignorado se o texto não estiver visível. 

Os menus Abrir e Salvar devem permitir a seleção de nomes de arquivo e realizar a leitura e 
salvamento em disco. 

 - Menu da aplicação: 

Arquivo Janelas 
Abrir Texto 
Salvar Fonte 
Sair  

 

 



3. Classe Fibonacci 
Desenvolver em C# a classe Fibonacci e aplicação Fibonacci mostradas abaixo. 

 

A classe controla a geração da sequência de Fibonacci que possui os dois primeiros 
elementos iguais a um, e os seguintes são obtidos a partir da soma dos dois elementos 
anteriores: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... 

Método Operação 
Construtor Inicia a geração da sequência 
Reiniciar Reinicia a geração da sequência 
Próximo Retorna um a um os elementos da sequência, iniciando no primeiro 

 
A aplicação deve possibilitar a execução de todos os métodos da classe.  

4. Mini acadêmico 
Desenvolver em C# uma aplicação MDI para cadastrar boletins de diversos alunos com 
dados das disciplinas realizadas. Use classes e construa as seguintes características: 

• O boletim de cada aluno é apresentado em uma janela separadamente 

• As operações de “Novo Boletim” e “Salvar Boletim” devem ser suportadas e iniciadas a 
partir de uma barra de ferramentas 

• Cada disciplina possui nome, semestre, nota dos bimestres, prova final e média final.  

• A média final deve ser calculada com peso 2 para o primeiro bimestre e peso 3 para o 
segundo.  

• Os dados devem ser mostrados em um DataGrid. 

• A operação “Salvar Boletim” gera um arquivo texto conforme apresentado abaixo 

Arquivo: NomeDoArquivo.txt 
Algoritmos*2007.1*8,0*9,0*0,0*8,6 
Programação*2007.2*6,0*4,0*9,0*7,8 

 



  

5. Exportador XML 
Desenvolver em C# a aplicação mostrada abaixo para converter o arquivo texto da questão 
anterior em um arquivo no formato XML.  

A aplicação deve ter as seguintes características: 

• Um menu com as operações Abrir e Salvar 

• O comando Abrir mostra os dados do arquivo em uma caixa de textos 

• O comando Salvar salva o conteúdo em formato XML, conforme apresentado 
parcialmente abaixo 

NomeDoArquivo.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<ArrayOfDisciplina> 
<Disciplina> 
<Nome>Programação</Nome> 
<Semestre>2007.2</Semestre> 
<Bimestre1>6</Bimestre1> 
<Bimestre2>4</Bimestre2> 
<ProvaFinal>9</ProvaFinal> 
<MediaFinal>7.8</MediaFinal> 

 

 


