
1. Faça um algoritmo que apresente o total da soma dos cem primeiros números inteiros. 
1.1. Adapte o algoritmo anterior solicitando ao usuário qual o primeiro e o último número 

a serem somados. 
1.2. Adapte o algoritmo anterior solicitando ao usuário qual é o valor do incremento a ser 

utilizado. 
2. Faça um algoritmo que leia uma quantidade de números inteiros positivos até que o usuário 

informe o valor 0. Escreva qual é o maior número lido. 
2.1. Acrescente ao algoritmo anterior: escreva qual é a média dos números lidos. 
2.2. Acrescente ao algoritmo anterior: escreva qual é o menor número lido. 

3. Construa um programa que apresente o valor de H, sendo H calculado por:  
H = 1 + 2 + 3 + 4 + ... + N  
O valor de N será apresentado pelo usuário 
4. Faça um algoritmo que leia a altura de um grupo de pessoas e imprima a altura média. A 

leitura de alturas deve para quando o usuário informar que não deseja mais continuar. 
5. Faça um programa para ler o nome e o ano em que nasceu, de 5 pessoas. Calcular e 

apresentar a soma das cinco idades lidas. 
6. Construa um programa que apresente o peso total que será carregado por um caminhão. 

Sabe-se que esse caminhão carrega 25 caixas, com pesos diferentes. Será entrada do 
programa o peso (P) de cada uma das caixas. 

7. Construa um programa que leia a quantidade (Q) e o preço (PR) de 45 produtos diferentes, 
comprados por uma empresa, e apresente o total gasto por ela. 

8. Construa um programa que leia a quantidade (Q) e o preço (PR) de vários produtos 
diferentes, comprados por uma empresa, e apresente o total gasto por ela. O final da lista 
de produtos deverá ser indicado pelo usuário (escolha a maneira que preferir). 

9. Construa um programa que leia o número de horas trabalhadas diárias (NH) de um 
funcionário por um período de 30 dias (ele trabalhou todos os 30 dias) e apresente o total 
de horas trabalhadas por ele nesse período. 

10. Construa um programa que leia o número de horas trabalhadas diárias (NH) de um 
funcionário por um período de 30 dias (ele trabalhou todos os 30 dias) e apresente o salário 
bruto recebido por ele nesse período, sabendo que o valor do salário é R$ 10,00/hora 
trabalhada. 

11. Faça um programa para calcular n! sendo que o valor inteiro de n é fornecido pelo usuário 
11.1.1. n! = 1*2*3*...*(n-1)*n; 
11.1.2. 0! = 1; 

12. Construa um programa que calcule a área total de uma residência (sala, cozinha, quartos, 
etc., sendo todos eles retangulares). O usuário deverá entrar com a largura (L) e o 
comprimento (C) de cada cômodo da casa. Em seguida deverá ser apresentada uma 
pergunta, solicitando a confirmação do usuário para continuar com a entrada de dados (a 
confirmação será dada quando o usuário entrar com “S”). Caso ele entre com o valor “N”. 
Deverá ser apresentada a área total da casa. OBS: Não se esqueça de validar a entrada da 
resposta do usuário, que só pode aceitar os caracteres “S” ou “N”. 

13. Anacleto tem 1,50m e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Felisberto tem 1,10 e cresce 
3 centímetros por ano. Construa um programa que calcule e apresente quantos anos serão 
necessários para que Felisberto seja maior que Anacleto. 

 
 
 
 


