
 
1. Elaborar um programa C# que lê 2 valores A e B e os escreve com a mensagem: "São 
múltiplos" ou "Não são múltiplos". 

2 - Um programa para gerenciar os saques de um caixa eletrônico deve possuir algum 
mecanismo para decidir o número de notas de cada valor que deve ser disponibilizado para o 
cliente que realizou o saque. Um possível critério seria o da "distribuição ótima" no sentido de 
que as notas de menor valor fossem distribuídas em número mínimo possível. Por exemplo, se a 
quantia solicitada fosse R$ 87,00, o programa deveria indicar uma nota de R$ 50,00, três notas 
de R$ 10,00, uma nota de R$ 5,00 e uma nota de R$ 2,00. Escreva um programa que receba o 
valor da quantia solicitada e retorne a distribuição das notas de acordo com o critério da 
distribuição ótima. Considere o caixa com notas de R$50,00, R$10,00 R$5,00 e R$2,00. Emita 
uma mensagem caso o valor solicitado seja incompatível com os tipos de nota do caixa. 

3 - A fábrica de refrigerantes Meia-Cola vende seu produto em três formatos: lata de 350 ml, 
garrafa de 600 ml e garrafa de 2 litros. Se um comerciante compra uma determinada quantidade 
de cada formato, faça um algoritmo para calcular quantos litros de refrigerante ele comprou. 

4. Desenvolver um algoritmo para calcular a conta de água para a SANEAGO. O custo da água 

varia dependendo se o consumidor é residencial, comercial ou industrial. A regra para calcular a 

conta é: 

> Residencial - R$ 5,00 de taxa mais R$ 0,05 por m3 gastos; 

> Comercial - R$ 500,00 para os primeiros 80 m3 gastos mais R$ 0,25 por m3 gatos; 

> Industrial - R$ 800,00 para os primeiros 100 m3 gastos mais R$0,04 por m3 gastos; 

> O programa deverá ler a conta do cliente, o tipo de consumidor (residencial, comercial e 

industrial) e o consumo de água por metros cúbicos. Como resultado imprima a conta do cliente e 

o valor em real a ser pago pelo mesmo. 

 

5. Elabore um algoritmo que leia o valor de dois números inteiros e a operação aritmética 

desejada; calcule, então, a resposta adequada. Utilize os símbolos da tabela a seguir para ler 

qual operação aritmética escolhida. 

Símbolo Operação Aritmética 

+ Adição 

- Subtração 

* Multiplicação 

/ Divisão 

 


