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Laboratório de algoritmos - Exercício de Aprendizag em - Complementar 
Escreva um programa em C# para cada uma das questõe s abaixo: 
1.Desenvolver um algoritmo para receber uma data (dia, mês e anos devem ser lidos separados) e consistir esta data. 

(Consistir: verificar se é uma data válida) 

 

2. Desenvolver um algoritmo para ler o número de uma sala de aula, sua capacidade e o total de alunos matriculados na 

mesma. O sistema deverá imprimir o número da sala, sua capacidade, o nº de cadeiras ocupadas e sua disponibilidade 

indicando se a sala está lotada ou não. 

 

3. Uma locadora de filmes tem as seguintes regras para aluguel de fitas: 

• Segunda, terça e quinta (2, 3 e 5) - desconto de 40% em cima do preço normal; 

• Quarta, sexta, sábado e domingo (4, 6 7 e 1) - preço normal; 

• Aluguel de fitas comuns - Preço normal; 

• Aluguel de fitas lançamento - Acréscimo de 15% sobre o preço normal; 

 Desenvolver um algoritmo para ler: O preço normal da fita (em R$), a categoria do filme alugado (comum ou lançamento), o 

dia da locação e a quantidade de fitas locadas. Calcular e imprimir o preço final que será pago pela locação. Considerar cada 

locação como sendo somente uma categoria dos filmes. 

4. Um vendedor precisa de um algoritmo que calcule o preço total devido por um cliente. O algoritmo deve receber o código de 
um produto e a quantidade comprada . O sistema deverá calcular e mostrar o preço total, usando a tabela abaixo. Mostre 
uma mensagem no caso de código inválido. 

Código Preço unitário 

'ABCD' R$ 5,30 

'XYPK' R$ 6,00 

'KLMP' R$ 3,20 

'QRST' R$ 2,50 

 

5. Uma loja vende seus produtos no sistema entrada mais duas prestações, sendo a entrada maior do que ou igual às duas 
prestações, as quais devem ser iguais, inteiras e as maiores possíveis. Por exemplo, se o valor da mercadoria for R$ 270,00, a 
entrada e as duas prestações são iguais a R$ 90,00; se o valor da mercadoria for R$ 302,75, a entrada é de R$ 102,75 e as 
duas prestações são a iguais a R$ 100,00. Escreva um programa que receba o valor da mercadoria e forneça o valor da entrada 
e das duas prestações, de acordo com as regras acima. Observe que uma justificativa para a adoção desta regra é que ela 
facilita a confecção e o conseqüente pagamento dos boletos das duas prestações. 
 

 


