
1. Crie um procedimento que leia um número e escreva o dobro desse 
número.  

2. Crie um procedimento que leia dois números e escreva a 
multiplicação entre os dois. 

3. Crie um procedimento que receba um valor como parâmetro e 
escreva o dobro desse número. 

4. Faça um algoritmo que tenha um procedimento para ler um vetor, e            
outro procedimento para escrever o vetor. O vetor deve ser criado           
dentro do algoritmo e deve ter 10 posições de inteiros. 

5. Acrescente ao programa anterior um procedimento que imprima o         
vetor na ordem inversa. 

6. Acrescente ao programa anterior um procedimento que insira/altere        
um valor de uma determinada posição do vetor. O procedimento          
deve receber a posição e o valor a ser inserido. 

7. Crie um procedimento que receba um valor inteiro como parâmetro 
e escreva a tabuada desse número. 

8. Utilize o procedimento criado anteriormente e escreva a tabuada 
nos números 1 a 9. 

9. Crie um procedimento que receba o valor de uma prestação, a taxa 
de juros e o tempo em meses e escreva o valor da prestação em 
atraso. Para tanto, utilize a fórmula PREST = VALOR + (VALOR * 
(TAXA/100) * TEMPO).  

10. Crie um procedimento que dado um valor em dólar apresente seu           
valor em real. Deverá ser lido no algoritmo (variável global) a           
cotação do dólar. 

11. Faça um procedimento que recebe a idade de um nadador por           
parâmetro e escreve qual a categoria desse nadador de acordo          
com a classificação abaixo: 

a. 5 a 7 anos: Infantil A  
b. 8 a 10 anos: Infantil B  
c. 11-13 anos Juvenil A  
d. 14-17 anos Juvenil B  
e. Maiores de 18 anos (inclusive) Adultos  

 
 

1. Crie um procedimento que leia um número e escreva o dobro desse 
número.  

2. Crie um procedimento que leia dois números e escreva a 
multiplicação entre os dois. 

3. Crie um procedimento que receba um valor como parâmetro e 
escreva o dobro desse número. 

4. Faça um algoritmo que tenha um procedimento para ler um vetor, e            
outro procedimento para escrever o vetor. O vetor deve ser criado           
dentro do algoritmo e deve ter 10 posições de inteiros. 

5. Acrescente ao programa anterior um procedimento que imprima o         
vetor na ordem inversa. 

6. Acrescente ao programa anterior um procedimento que insira/altere        
um valor de uma determinada posição do vetor. O procedimento          
deve receber a posição e o valor a ser inserido. 

7. Crie um procedimento que receba um valor inteiro como parâmetro 
e escreva a tabuada desse número. 

8. Utilize o procedimento criado anteriormente e escreva a tabuada 
nos números 1 a 9. 

9. Crie um procedimento que receba o valor de uma prestação, a taxa 
de juros e o tempo em meses e escreva o valor da prestação em 
atraso. Para tanto, utilize a fórmula PREST = VALOR + (VALOR * 
(TAXA/100) * TEMPO).  

10. Crie um procedimento que dado um valor em dólar apresente seu           
valor em real. Deverá ser lido no algoritmo (variável global) a           
cotação do dólar. 

11. Faça um procedimento que recebe a idade de um nadador por           
parâmetro e escreve qual a categoria desse nadador de acordo          
com a classificação abaixo: 

a. 5 a 7 anos: Infantil A  
b. 8 a 10 anos: Infantil B  
c. 11-13 anos Juvenil A  
d. 14-17 anos Juvenil B  
e. Maiores de 18 anos (inclusive) Adultos  

 
 


