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Trabalho Prático

Questões Condicional

1. Entrar com um número e imprimi-lo caso seja maior que 20.

2. Construir um algoritmo que leia dois valores numéricos inteiros e efetue a adição;
caso o resultado seja maior que 10, apresentá-lo.

3. Construir um algoritmo que leia dois números e efetue a adição. Caso o valor somado
seja maior que 20, este deverá ser apresentado somando-se a ele mais 8; caso o valor
somado seja menor ou igual a 20, este deverá ser apresentado subtraindo-se 5.

4. Entrar com um número e imprimir uma das mensagens: é múltiplo de 3 ou não é
múltiplo de 3.

5. Entrar com um nome e imprimi-lo se o primeiro caractere for a letra A (Considerar
letra minúscula ou maiúscula).

6. Entrar com dois números e imprimi-los em ordem decrescente (suponha números
diferentes).

7. Entrar com três números e imprimir o maior número (suponha números diferentes).

8. Efetuar a leitura de cinco números inteiros diferentes e identificar o maior e o menor
valor.

9. Ler três números e imprimir se eles podem ou não ser lados de um triângulo.

10. Ler três números, os possíveis lados de um triângulo, e imprimir a classificação se-
gundo os ângulos.
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Questões Repetição

1. Criar um algoritmo que imprima uma tabela de conversão de polegadas para cen-
tímetros. Deseja-se que na tabela conste valores desde 1 polegada até 20 polegadas
inteiras.

2. Sabendo-se que a UAL calcula o produto através de somas sucessivas, criar um algo-
ritmo que calcule o produto de dois números inteiros lidos. Suponha que os números
lidos sejam positivos e que o multiplicando seja menor do que o multiplicador.

3. Criar um algoritmo que imprima os 10 primeiros termos da série de Fibonacci.

4. A série de FETUCCINE é gerada da seguinte forma: os dois primeiros termos são
fornecidos pelo usuário; a partir daí, os termos são gerados com a soma ou subtração
dos dois termos anteriores ou seja:

• Ai = Ai−1 + Ai−2 para i ímpar;

• Ai = Ai−1 − Ai−2 para i par.

Criar um algoritmo que imprima os 10 primeiros termos da série de FETUCCINE.

5. Entrar com 12 números e imprimir a média desses números.

6. Entrar com um número e imprimir todos os seus divisores.

7. Criar um algoritmo que entre com uma palavra e imprima conforme o exemplo:

• Palavra: TERRA

• TERRA

• ERRA

• RRA

• RA

• A

8. Entrar com uma mensagem e criptografá-la da seguinte maneira:

A => X; E => Y; I => W; O => K; U => Z

9. Ler o número de termos da série (n) e imprimir o valor de H , sendo:

H = 1 +
1

2
+

1

3
+

1

4
+ . . .+

1

n

10. Criar um algoritmo que calcule o M.M.C. entre dois números.
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