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Laboratório - Exercício de Aprendizagem nº9 
Escreva um programa em C#  para cada uma das questõ es abaixo: 

 
1. Em um cinema com 50 pessoas, cada espectador respondeu a um questionário que perguntava a sua idade (ID) e a 

opinião em relação ao filme (OP), seguindo os seguintes critérios: 

 

Opinião Significado 

A Ótimo 

B Bom 

C Regular 

D Ruim 

E Péssimo 

 

A entrada de dados sobre a opinião deve ser validada. 

Construa um programa que, lendo esses dados, calcule e apresente: 

• Média de idade das pessoas que responderam a pesquisa 

• Porcentagem de cada uma das respostas 

 

2. Construa um programa que calcule a área total de uma residência (sala, cozinha, quartos, etc., sendo todos eles 

retangulares). O usuário deverá entrar com a largura (L) e o comprimento (C) de cada cômodo da casa. Em seguida deverá ser 

apresentada uma pergunta, solicitando a confirmação do usuário para continuar com a entrada de dados (a confirmação será 

dada quando o usuário entrar com “S”). Caso ele entre com o valor “N”. Deverá ser apresentada a área total da casa. 

OBS: Não se esqueça de validar a entrada da resposta do usuário, que só pode aceitar os caracteres “S” ou “N”. 

 

3. Em uma eleição presidencial existem quatro candidatos. Os votos são informados através de códigos. Os dados 

utilizados para a contagem dos votos obedecem à seguinte codificação:  

- 1,2,3,4 = voto para os respectivos candidatos;  

- 5 = voto nulo;  

- 6 = voto em branco;  

Elabore um programa que leia o código do candidato em um voto. Calcule e escreva:  

- total de votos para cada candidato;  

- total de votos nulos;  

- total de votos em branco;  

Como finalizador do conjunto de votos, tem-se o valor 0. 
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4. Construa um programa que leia a quantidade (Q) e o preço unitário (PR) de vários produtos diferentes, comprados 

por uma empresa, e apresente o total gasto por ela. O final da lista de produtos deverá ser indicado pelo usuário (escolha a 

maneira que preferir). 

OBS: Não se esqueça de validar a entrada dos valores, pois não são aceitas quantidades negativas, nem preços negativos. 

 

5. Foi realizada uma pesquisa de algumas características físicas da população de uma certa região. Foram entrevistadas 

500 pessoas e coletados os seguintes dados:  

    sexo: M (masculino) e F (feminino) ; 

    cor dos olhos: A (azuis), V (verdes) e C(castanhos) ; 

    cor dos cabelos: L (louros), C(castanhos) e P (pretos) ; 

    idade . 

O programa deve calcular e imprimir:  A maior idade do grupo, a menor idade do grupo e quantidade de indivíduos do sexo 

feminino cuja idade está entre 18 e 35 anos e que tenham olhos verdes e cabelos louros. 

 

 
 


