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EXERCÍCIOS 05 (SE.. ENTÃO)

1. Ler um valor e escrever a mensagem É MAIOR QUE 10! se o valor lido for maior que 10, caso
contrário escrever NÃO É MAIOR QUE 10!
2. Ler um valor e escrever se é positivo ou negativo (considere o valor zero como positivo).
3. As maçãs custam R$ 1,30 cada se forem compradas menos de uma dúzia, e R$ 1,00 se forem
compradas pelo menos 12. Escreva um programa que leia o número de maçãs compradas, calcule
e escreva o custo total da compra.
4. Ler as notas da 1a. e 2a. avaliações de um aluno. Calcular a média aritmética e escrever uma
mensagem que diga se o aluno foi ou não aprovado (considerar que nota igual ou maior que 6 o
aluno é aprovado). Escrever também a média calculada.
5. Ler o ano atual e o ano de nascimento de uma pessoa. Escrever uma mensagem que diga se ela
poderá ou não votar este ano (não é necessário considerar o mês em que a pessoa nasceu).
6. Ler dois valores (considere que não serão lidos valores iguais) e escrever o maior deles.
7. Ler dois valores (considere que não serão lidos valores iguais) e mostre-os em ordem crescente.
8. A jornada de trabalho semanal de um funcionário é de 40 horas. O funcionário que trabalhar mais
de 40 horas receberá hora extra, cujo cálculo é o valor da hora regular com um acréscimo de
50%. Escreva um algoritmo que leia o número de horas trabalhadas em um mês, o salário por
hora e escreva o salário total do funcionário, que deverá ser acrescido das horas extras, caso
tenham sido trabalhadas (considere que o mês possua 4 semanas exatas).
9. Ler o salário fixo e o valor das vendas efetuadas pelo vendedor de uma empresa. Sabendo-se que
ele recebe uma comissão de 3% sobre o total das vendas até R$ 1.500,00 mais 5% sobre o que
ultrapassar este valor, calcular e escrever o seu salário total.
10. Faça um algoritmo para ler: número da conta do cliente, saldo, débito e crédito. Após, calcular e
escrever o saldo atual (saldo atual = saldo - débito + crédito). Também testar se saldo atual for
maior ou igual a zero escrever a mensagem 'Saldo Positivo', senão escrever a mensagem 'Saldo
Negativo'.
11. Faça um algoritmo para ler: quantidade atual em estoque, quantidade máxima em estoque e
quantidade mínima em estoque de um produto. Calcular e escrever a quantidade média
quantidade média = (quantidade máxima + quantidade mínima)/2. Se a quantidade em estoque
for maior ou igual a quantidade média escrever a mensagem 'Não efetuar compra', senão escrever
a mensagem 'Efetuar compra'.
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12. João Papo-de-Pescador, homem de bem, comprou um microcomputador para controlar o
rendimento diário de seu trabalho. Toda vez que ele traz um peso de peixes maior que o
estabelecido pelo regulamento de pesca do estado de São Paulo (50 quilos) deve pagar uma
multa de R$ 4,00 por quilo excedente. João precisa que você faça algoritmo que leia a variável P
(peso de peixes) e verifique se há excesso. Se houver, gravar na variável E (Excesso) e na variável
M o valor da multa que João deverá pagar. Caso contrário mostrar tais variáveis com o conteúdo
ZERO.
13. Desenvolva um programa que:
Leia 4 (quatro) números;
Calcule o quadrado de cada um;
Se o valor resultante do quadrado do 3º for >= 1000, imprima-o e finalize;
Caso contrário, mostre os valores lidos e seus respectivos quadrados.

