
1. Determine o resultado das expressões lógicas (V ou F). Considere para as  
respostas os seguintes valores: X =1, A = 3, B = 5, C = 8, D = 7  
a)  não (X > 3) 
b)  (X < 1) e não (B > D)  
c)  não (X >3) ou (C < 7) 
d)  (A > B) ou (C > B) 
e)  (A > B) ou não (C > B) 
f)  não (D > 3) ou não (B < 7) 
g)  (D < 0) ou (C > 5) 
h) (A>C) e (C<=D) 
i) ((A+B)>10) ou ((A+B)=(C+D)) 
j) (A>=C) e (D>=C) 
2. Ler 3 valores (A, B e C) representando as medidas dos lados de um triângulo e escrever se formam ou 
não um triângulo. OBS: para formar um triângulo, o valor de cada lado deve ser menor que a soma dos 
outros 2 lados.  
3. Faça um programa que leia três números A, B e C e imprima o valor do maior. Assumir valores distintos 
e reais. 
4. Faça um programa que leia três números A, B e C e imprima os valores em ordem crescente. 
5. Escreva um programa que a partir da idade fornecida pelo usuário indique sua classe eleitoral:  
Não eleitor (abaixo de 16 anos);  
Eleitor obrigatório (entre 18 e 65 anos de idade)  
Eleitor facultativo (entre 16 e 18 anos ou maior de 65 anos) 
6. Faça um algoritmo que receba um número e diga se este número está no intervalo entre 100 e 200. 
7. Faça  um  algoritmo  que  leia  um  nº  inteiro  e  mostre  uma  mensagem indicando se este número é 
par ou ímpar, e se é positivo ou negativo. 
8. Ler  três  valores  para  os  lados  de  um  triângulo,  considerando  lados como: A, B e C.  Verificar se os 
lados formam um triangulo e se for verdadeiro, deve ser indicado qual tipo de triângulo foi formado: 
isósceles, escaleno ou eqüilátero. Obs.: um triângulo é uma forma geométrica composta de três lados e o 
valor de cada lado deve ser menor que a soma dos valores dos outros dois lados.   
9. Desenvolver  um  programa  que  leia  um  valor  numérico  inteiro  e apresente-o caso seja divisível 
por 4 e 5. Não sendo divisível por 4 e 5, o programa deve apresentar a mensagem: “Não é divisível por 4 
e 5”. Obs.:  Para  resolver  esse  problema  é  necessária  a  utilização  do  operador  aritmético mod que 
permite obter o resto da divisão de um valor por outro. 
10. Faça um algoritmo que leia a quantidade comprada de um produto e o seu preço unitário. Calcular e 
escrever o valor total, o desconto, e o total a pagar (valor total – desconto), sabendo que: 
Se a quantidade <=5, o desconto será de 2% 
Se a quantidade >5 E quantidade <=10, o desconto será de 3% 
Se a quantidade >10 o desconto será de 5% 
11. Uma empresa quer verificar se um empregado está qualificado para a aposentadoria ou não. Para estar 
em condições, um dos seguintes requisitos deve ser satisfeito: 
- ter no mínimo 65 anos de idade 
- ter trabalhado no mínimo 30 anos 
- ter no mínimo 60 anos e ter trabalhado no mínimo 25 anos 
Com base nessas informações, faça um algoritmo que leia o ano de nascimento do empregado e o ano do 
seu ingresso na empresa. O programa deverá escrever a idade do empregado, o seu tempo de serviço e a 
mensagem “Pode aposentar”, “Não pode aposentar”. 
12. Escreva um algoritmo que leia a idade de um atleta e escreva na tela em que categoria ele se enquadra, 
seguindo a tabela abaixo:  
Faixa Etária   Categoria  
de 5 a 10 anos   infantil  
de 11 a 17 anos   juvenil  
de 18 a 30 anos   profissional  
acima de 30 anos  sênior 
 
 


