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Comparações e Tipos C#

heuberlima.wordpress.com

Regras para declaração de variáveis

• A variável deve ser única;

• Não pode conter caracteres especiais 

(!@#$%¨&*()_+{}^:><?...

• Não pode iniciar com números (ex.: 1num –

errado! , num1 – Certo!)

• Não pode ser uma palavra reservada da 

linguagem.

Palavras Reservadas C# Correspondência C# com Algoritmos

Algoritmo Correspondente C#

Inicio static void main (string[] Args)

{

Declare nome_da_variavel numérico int nome_da_variavel;

Leia(nome_da_variavel) nome_da_variavel = 

Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Declare outra_variavel literal string outra_variavel;

Leia(outra_variavel) outra_variavel = Console.ReadLine()

Escreva (“Uma frase qualquer”) Console.Write(“Uma frase qualquer”);

Escreva (“Outra frase!”) Console.WriteLine(“Outra frase!”);

A � 12; A = 12;

Fim Algoritmo }
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Tipos de Dados Primitivos C#

Operadores Aritméticos 

Simbolo Operação

+ Adição

- Subtração

* Multiplicação

/ Divisão

% Resto da Divisão Inteira

A precedência das operações é a mesma da matemática. / * + -

Para forçarmos uma precedência podemos utilizar o parênteses.
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Resumindo....

Início

Declare NUM, DOBRO numérico

Escreva (“Digite um número:”)

Leia NUM

DOBRO       2 * NUM

Escreva (“O dobro de “, NUM, “ é “, DOBRO)

Fim

Início Algoritmo

Declaração de Variáveis

Variáveis Tipo de Dado

Constante Literal

Comando de Saída

Comando de Entrada

O
peração A

ritm
ética Fim do Algoritmo

Comando de Saída
Constante Literal

Concatenação

Atribuição

Fazer um algoritmo para ordenar ao computador a 

realização das seguintes conversões:

a. Ler uma temperatura dada em graus Fahrenheit e 

imprimir o equivalente em Celsius 

(F = (9/5) * C + 32);

b. Ler uma quantidade de chuva dada em polegadas e

imprimir o equivalente em milímetros. 

(1 polegada = 25,4 mm)

Exercício

A padaria Hotpão vende uma certa quantidade de pães

franceses e uma quantidade de broas a cada dia. Cada

pãozinho custa R$ 0,12 e a broa custa R$ 1,50. Ao final do dia,

o dono quer saber quanto arrecadou com a venda dos pães e

broas (juntos), e quanto deve guardar numa conta de

poupança (10% do total arrecadado). Você foi contratado para

fazer os cálculos para o dono. Com base nestes fatos, faça um

algoritmo para ler as quantidades de pães e de broas, e

depois calcular os dados solicitados.

Exercício

Escreva um programa que leia 2 valores: CorFundo e CorFrente

Faça o valor da cor do fundo passar a ser a cor da frente e a cor

da frente a cor do fundo
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Exercício

• 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. 

Exercício

• Escreva um programa que receba o valor da 

mercadoria e a quantidade de parcelas. O 

programa deverá mostrar o valor da entrada e 

das outras 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 outras prestações.


