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Laboratório de Algoritmos - Exercício de Aprendizag em nº1 
Escreva um algoritmo, em português estruturado, par a cada uma das questões abaixo: 
1. Ler um número maior que zero e imprimir o quadrado de todos os números entre 0 e o número lido. 
 
2. Imprimir todos os números de 1 até 100. 
 
3. Imprimir todos os número de 100 a 1. 
 
4. Imprimir os 100 primeiros pares. 
 
5. Imprimir os múltiplos de 5, no intervalo de 1 até 500. 
 
6. Imprimir o quadrado dos números de 1 até 20. 
 
7. Criar um algoritmo que imprima os números pares no intervalo de 1 a 600. 
 
8. Criar um algoritmo que imprima os números de 120 a 300. 
 
9. Criar um algoritmo que imprima todos os números de 1 até 100 e a soma deles. 
 
10. Entrar com 10 números e imprimir a metade de cada número. 
 
11. Ler um número maior que 0 e imprimir a soma de todos os números menores que o número lido (Até o 0). 
 
12. Ler dois números e imprimir todos os números entre eles. Suponha que o segundo número é maior que o primeiro. 
 
13. Ler um número maior que zero e imprimir a soma de todos os números menores que ele, desde que a soma não ultrapasse 
10 vezes o valor lido. 
 
14. Leia 5 idades e calcule a média entre as idades. 
 
15. Ler um número não determinado de vezes um valor do teclado e escrever o valor do seu quadrado, até que seja digitado 
um valor par. 
 
16. Ler um número não determinado de vezes um valor do teclado e escrever o valor da soma de todos os números digitados 
até o momento, até que seja digitado um número negativo. 
 
17. Ler dois números e imprimir todos os números pares entre eles. Suponha que o segundo número é maior que o primeiro. 
 
18. Ler dois números e imprimir todos os números ímpares entre eles. Suponha que o segundo é maior que o primeiro. 
 
19. Calcular a soma dos números positivos, de 1 a N (todos fornecidos pelo utilizador) 
 
20. Calcular a soma dos números positivos, de X a Y (dados pelo utilizador). 
 
21. Calcule a média aritmética de vários valores inteiros positivos, lidos externamente. O final da leitura acontecerá quando for 
lido um valor negativo. 
 
22. Dado um número inteiro e determine se ele é ou não um número primo (um número primo é aquele que só é divisível por 1 
e por ele próprio). 
 
23. Leia 5 valores, um de cada vez, e conta quantos destes valores são negativos, escrevendo esta informação. 
 
24. Faça a tabuada de adição, subtração, multiplicação e divisão de um número fornecido pelo usuário. 
 
25. Calcule a soma de 10 números pares fornecidos pelo usuário. Se o número for ímpar, emitir mensagem informando o 
usuário. 
 
26. Dados: Sexo e idade dos alunos. Construa um algoritmo para verificar em cada classe com 50 alunos quantos são do sexo 
feminino e masculino e quantos da classe toda são maiores que 18 anos. Ao final, mostre no vídeo os totais. 
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27. Construa um algoritmo para mostrar os funcionários aprovados em um concurso interno. Dados: matrícula, nome e nota 
que o funcionário tirou no concurso. Sabe-se que a nota de corte é menor que 7,0. Parar o algoritmo quando a matrícula for 
igual a 000. 
 
28. Dados: nome do funcionário, salário bruto e número de dependentes. O salário-família tem o valor de R$ 9,58 por 
dependente. O desconto de INSS e IRRF é calculado conforme a tabela abaixo: 
 

 
Construa um algoritmo para calcular o salário líquido dos funcionários de uma empresa com 40 funcionários. Escreva ao final do 
cálculo de cada funcionário o nome, salário bruto, INSS, IRRF, valor do salário-família e o salário líquido. 
 
29. Construa um algoritmo para calcular e mostrar o nome e o salário reajustado dos funcionários de uma empresa com 35 
funcionários. Dados: nome do funcionário, salário bruto. Sabe-se que o reajuste será efetuado pela tabela: 

 
30. Foi realizada uma pesquisa entre os habitantes de uma dada região. Foram recolhidos os dados de idade, sexo (M/F) e 
salário. Construa um algoritmo que informe: 
a) a média de salário do grupo; 
b) maior e menor idade do grupo; 
c) quantidade de mulheres com salário até R$500,00. 
Encerre a entrada de dados quando for digitada uma idade negativa.  
 
31. Entrar com 15 números e imprimir a raiz quadrada de cada número. 
 
32. Criar um algoritmo que imprima uma tabela de conversão de polegadas para centímetros. Deseja-se que na tabela conste 
valores desde 1 polegadas até 20 polegadas inteiras. 
 
33. Criar um algoritmo que leia um número que será o limite superior de um intervalo e o incremento. Imprimir todos os 
números naturais no intervalo de 0 até esse número. 
Suponha que os dois números lidos são maiores do que zero. Exemplo: 
Limite superior: 20 Incremento: 5 
Saída: 0 5 10 15 20 
 
34. Criar um algoritmo que leia um número que será o limite de um intervalo e imprimir todos os números ímpares menores do 
que esse número. Exemplo: 
Limite superior: 15 
Saída: 1 3 5 7 9 11 13 
 
35. Criar um algoritmo que leia um número que servirá para controlar os números pares que serão impressos a partir de 2. 
Exemplo: 
Quantos: 4 
Saída: 2 4 6 8 
 
36. Criar um algoritmo que leia um número e imprima todos os números de 1 até o número lido e o seu produto. Exemplo: 
Número: 3 
Saída: 1 2 3 6 
 
37. Criar um algoritmo que imprima a soma dos números pares entre 25 e 200. 
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38. Criar um algoritmo que leia um número e imprima a soma dos números múltiplos de 5 no intervalo aberto entre 1 e o 
número. Suponha que o número será maior que zero. 
Limite superior: 15 
(5 10) – múltiplos de 5 
Saída: 15 
 
39. Criar um algoritmo que leia um número que servirá para controlar os primeiros números ímpares. Deverá ser impressa a 
soma desses números. Suponha que o número será maior que zero. 
Quantos: 5 
(1 3 5 7 9) – primeiros ímpares 
Saída: 25 
 
40. Criar um algoritmo que leia os limites inferior e superior de um intervalo e imprima todos os números naturais no intervalo 
fechado. Suponha que os dados digitados são para um intervalo crescente. Exemplo: 
Limite superior: 5 
Limite inferior: 12 
Saída: 5 6 7 8 9 10 11 12 
 
41. Criar um algoritmo que leia um número (num) da entrada e imprima os múltiplos de 3 e 5 ao mesmo tempo no intervalo de 
1 a num. Exemplo: 
Número lido: 50 
Saída: 15 30 45 
 
42. Criar um algoritmo que leia um número de entrada n. Em seguida, ler n números e imprimir o triplo de cada um. 
 
43. Criar um algoritmo que leia um número de entrada n. Em seguida, ler n números e imprimir o maior deles. Suponha que 
todos os números lidos serão positivos. 
 
44. Criar um algoritmo que imprima todos os números inteiros e positivos no intervalo aberto entre 10 e 100 de modo que não 
terminem com zero, ou seja, não seja múltiplo de 10. 
 
45. Ler 200 números e imprimir quantos são pares e quantos são ímpares. 
 
46. Entrar com 20 números e imprimir a soma dos positivos e o total de números negativos. 
 
47. Entrar com dois números e imprimir todos os números no intervalo fechado, do menor para o maior. 
 
48. Entrar com o número de termos da série (n) e imprimir o valor de H, sendo: 
H = 1+1/2+1/3+...+1/n 
 
49. Entrar com o número de termos da série (n) e imprimir o valor de H, sendo: 
H = 1-1/2+1/3+...+1/n 
 
50. Criar um algoritmo que imprima os 10 primeiros termos da série de fibonacci. 
Os dois primeiros termos desta série são 1 e 1 e os demais são gerados a partir da soma dos anteriores. Exemplos: 
• 1 + 1 -> 2 terceiro termo; 
• 1 + 2 -> 3 quarto termo; 
 
51. Entrar com números e imprimir o triplo de cada número. O algoritmo acaba quando entrar o número -999. 
 
52. Entrar com números enquanto forem positivos e imprimir quantos números foram digitados. 
 
53. Entrar com vários números positivos e imprimir a média dos números digitados. 
 
54. Ler vários números e informar quantos números entre 100 e 200 foram digitados. Quando o valor 0 (zero) for lido, o 
algoritmo deverá cessar sua execução. 
 
55. Entrar com números e imprimir o quadrado de cada número até entrar com um número múltiplo de 6 que deverá ter seu 
quadrado também impresso. 
 
56. Ler vários números até entrar o número -999. Para cada número, imprimir seus divisores. 
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57. Dado um país com 5.000.000 de habitantes e uma taxa de natalidade de 3% ao ano, e um país B com 7.000.000 de 
habitantes e uma taxa de natalidade de 2% ao ano, calcular e imprimir o tempo necessário para que a população do país A 
ultrapasse a população do país B. 
 
58. Chico tem 1,50m e cresce 2 centímetros por ano, enquanto juca tem 1,10m e cresce 3 centímetros por ano. Construir um 
algoritmo que calcule e imprima quantos anos serão necessários para que Juca seja maior que Chico. 
 
59. Entrar com a idade de várias pessoas e imprimir: 
a. O total de pessoas com menos de 21 anos; 
b. O total de pessoas com mais de 50 anos. 
 
60. Entrar com vários números e verificar se eles são ou não quadrados perfeitos. O algoritmo termina quando se digita um 
número menos ou igual a 0. Um número é quadrado perfeito quando tem um número inteiro como raiz quadrada. 
 
61. Entrar com vários números e verificar se ele é um número primo. 
 
62. Criar um algoritmo que leia vários números inteiros e positivos e imprima a média dos números múltiplos de 3. 
 
63. Criar um algoritmo que entre com vários números inteiros positivos e imprima o produto dos números ímpares digitados e a 
soma dos pares. 
 

64. Num frigorífico existem vários bois. Escreva um programa que leia a idade, o proprietário o peso de cada animal e escreva 

os dados do boi mais pesado e do mais magro. Considere a possibilidade de não se necessário solicitar a toda entrada o dado 

do proprietário. 

65. Construa um algoritmo para calcular a comissão sobre as vendas de um determinado grupo de vendedores. Considere que 
a comissão será de 5% sobre o total da venda. Os seguintes 
dados devem ser informados para o cálculo da comissão: 
• Código do vendedor 
• Código do produto 
• Preço unitário do produto 
• Total vendido 
 
66. Tendo como dados de entrada a altura e o sexo de uma pessoa, construa um algoritmo 
que calcule seu peso ideal, utilizando as seguintes fórmulas: 
• Para homens: (72.7*h) – 58 
• Para mulheres: (62.1*h) – 44.7 
Sendo que h é a altura. 

 

 


