
ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO

LISTA 3 - EXERCÍCIOS COM COMANDOS ITERATIVOS

1.Elaborar um programa que:
a) calcule e escreva o somatório dos termos positivos da série abaixo.
b) indique quantos termos foram usados no cálculo.

S = + + + +
70
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69
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68
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28
...

2.[Algoritmos Estruturados -H. Farrer et al.] Fazer um programa que leia um valor e depois calcule 
e escreva o resultado do seguinte somatório:

25 24 23 22 1

1 2 3 4 25
X X X X X− + − + +...

3.[Algoritmos Estruturados - H. Farrer et al.] Fazer um programa que calcule o valor de ex através 
da série:

xe x x x x= + + + +0
1 2 3

1 2 3! ! !
...

de modo que o mesmo difira do valor calculado através da função EXP de, no máximo, 0,0001. 
O valor de x deve ser lido. O programa deverá escrever o valor de x, o valor calculado através 
da série, o valor dado pela função EXP e o número de termos utilizados da série.

4.[Algoritmos estruturados - Harry Farrer et al.] Para n inteiros positivos fornecidos, indique os que 
são números perfeitos.

Obs.: Número  perfeito  é aquele cuja soma de seus divisores, exceto  ele próprio,  é igual ao 
número.

Ex.: 6 = 1 + 2 + 3.

5.[Programação em Pascal -  Byron S.  Gottfried] Um número primo é um inteiro positivo que é 
divisível só por si e por 1. Calcule e imprima os primeiros n números primos. (Sugestão: um número 
n será  primo se nenhum dos  quocientes  n/2,  n/3,  n/4,  .  .  .  n/sqrt(n)  for  inteiro.)  (Teste  o  seu 
programa calculando os primeiros 20 números primos.)

6.Fazer um programa que calcule e escreva a soma dos n (n variando de 1 a 20 e fornecido pelo 
usuário) primeiros termos da série:

100
0!

+
99
1!

+
98
2!

+
97
3!

+...

7.Uma fábrica tem 10 representantes. Cada um recebe uma comissão calculada a partir do número de 
itens de um pedido, segundo os seguintes critérios:

a) para até 19 itens vendidos, a comissão é de 10% do valor total do pedido;
b) para pedidos de 20 e 49 itens, a comissão é de 15% do valor total do pedido; 
c) para pedidos de 50 a 74 itens, a comissão é de 20% do valor total do pedido; e
d) para pedidos iguais ou superiores, a 75 itens a comissão é de 25%.

Faça um programa que processe alguns pedidos. Para cada pedido o programa deve ler o código 
do representante (1 a 10) e o total de itens do pedido. O programa deve informar:

a) - o valor da comissão de cada pedido;
b) - o total de vendas dos pedidos processados; 
c) - o total de comissões para cada representante; e
d) - o total de comissões que a companhia pagou aos seus representantes.

8.Em uma pesquisa no R.U. perguntou-se a cada aluno quantas refeições fez no mês anterior. Faça 
um programa que forneça:
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a) o número de alunos entrevistados;
b) o número de alunos que fez menos de 10 refeições no mês;
c) o número de alunos que fez entre 10 e 20 refeições; e
d) o número de alunos que fez mais de 20 refeições.

9.Um total  de  500  alunos  de  uma universidade  foram entrevistados.  De  cada  um deles  foram 
colhidas as seguintes informações: o código do curso que freqüenta (1-engenharia; 2-computação; 3-
administração) e a idade. Faça um programa que processe estes dados e que forneça as seguintes 
informações:

a) número de alunos por curso;
b) número de alunos com idade entre 20 e 25 anos, por curso; e
c) qual o curso com menor média de idade.

10.Fazer um programa que calcule o resultado final das eleições para a presidência de um clube, 
sabendo-se que:

a) existem três chapas concorrendo;
b) os eleitores votaram fornecendo o número da chapa escolhida;
c) votaram ao todo 200 membros do clube.

O programa deverá processar os votos recebidos e fornecer o total de votos de cada uma das 
chapas, o total de votos em branco e o total de votos nulos. Além disso, o programa deverá 
verificar se a chapa mais votada é vencedora no primeiro turno da eleição (mais de 50% dos 
votos válidos) ou se deverá ocorrer um segundo turno.

Obs.:  foi definido que,  além dos  nulos,  também os  votos  brancos  seriam considerados  não 
válidos. Para informar voto em uma das chapas, o usuário deve digitar 1, 2 ou 3; para voto em 
branco, 0; e para voto nulo, 4.

11.Foi realizada uma pesquisa em Porto Alegre, com um número desconhecido de pessoas. De cada 
entrevistado foram colhidos os seguintes dados:

a) clube de preferência (1-Grêmio; 2-Internacional; 3-Outros);
b) salário;
c) cidade de origem (0-Porto Alegre; 1-Outras).

Deseja-se saber: 
1) número de torcedores por clube;
2) média salarial dos torcedores do Grêmio e do Internacional;
3) número de pessoas nascidas em Porto Alegre que não torcem por nenhum dos 
dois primeiros clubes;
4) número de pessoas entrevistadas.

12.Uma sorveteria vende 5 produtos diferentes, cada um com um preço,  de acordo com a tabela 
abaixo:

Código Produto Preço (R$)

A refrigerante 0,60

B casquinha simples 1,00

C casquinha dupla 1,20

D sundae 1,50

E banana split 2,00
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Faça um programa que  processe diversas vendas.  O programa deverá  apresentar  um menu 
indicando  os  preços  dos  produtos.  Cada  venda  efetuada  pode  ser  composta  por  diversas 
unidades de diversos produtos. Os produtos são identificados através de seus códigos. A cada 
venda efetuada informar o preço a pagar. No final do dia o programa deverá emitir um relatório 
com as seguintes informações:

a) número total de itens vendidos em cada produto;
b) total pago para cada produto; 
c) total arrecadado (somando todos os produtos); e 
d) média de valor pago por pedido.

13.Uma confecção fabrica os produtos da tabela abaixo, identificados pelo seu código e com o preço 
correspondente:

CÓDIGO PRODUTO PREÇO UNITÁRIO (R$)
1 camiseta branca 7,00
2 camiseta colorida 9,00
3 moleton 17,00
4 calça comprida 12,00
5 abrigo 25,00
6 boné 5,00

Faça um programa que processe diversos pedidos feitos a esta confecção. Em cada pedido serão 
especificados os produtos pedidos, identificados através de seu código, e a quantidade pedida de 
cada produto. O programa deverá calcular o total a pagar de cada pedido. No final dos pedidos, 
o programa deverá fornecer um relatório de vendas, com as seguintes informações:

a) número de unidades vendidas de cada produto;
b) total de unidades vendidas no período;
c) total vendido em reais;
d) valor médio de pedido (em reais); e
e) número de pedidos processados.

14.[Algoritmos  Estruturados  -  Farrer]  Uma  pesquisa  sobre  algumas  características  físicas  da 
população de uma determinada região coletou os seguintes dados, referentes a cada habitante, para 
análise:

a) sexo (masculino, feminino);
b) cor dos olhos (azuis, verdes, castanhos);
c) cor dos cabelos (louros, castanhos, pretos);
d) idade em anos.

Para  cada habitante  foi preenchido um cartão  com estes  dados  e  o  último cartão,  que não 
corresponde a ninguém, contém o valor de idade igual a -1. Fazer um programa que determine e 
escreva:

a) a maior idade dos habitantes;
b) a porcentagem de indivíduos do sexo feminino cuja idade está entre 18 e 35 
anos, inclusive, e que tenham olhos verdes e cabelos louros.

15.Um distribuidor de brinquedos fez um acordo de compra de um lote de brinquedos pequenos 
embalados em caixas de formato  retangular de tamanhos variados em função do brinquedo.  Ele 
pretende reembalar estes brinquedos em esferas de plástico e revendê-las  como pacotes surpresa. As 
esferas são fornecidas com quatro diâmetros diferentes: 10, 15, 20 e 25 cm. Para pedir as esferas êle 
precisa saber quantas de cada diâmetro necessita. Sabendo que a diagonal maior (D) de uma caixa 
retangular com dimensões A, B, e C é dada por:

D2 = A2 + B2 + C2
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determinar o número de esferas, de cada tamanho e total, necessárias para embalar o lote de 
brinquedos.  Determine também a  quantidade  de  caixas que  possuem diagonal maior  que  o 
diâmetro da maior esfera. As dimensões das caixas retangulares são lidas através do teclado. Um 
valor negativo ou nulo para a primeira dimensão lida servirá como marca de final de introdução 
de dados.

16.[Théorie et Pratique du Langage PASCAL - Nebut] Dois jogadores lançam ao mesmo tempo um 
dado.  O jogador  que tem o  maior  resultado  marca um ponto.  O jogo termina quando  um dos 
jogadores obtiver 11 pontos. Escrever um programa que simule este jogo de dados.

17.[Théorie et Pratique du Langage PASCAL - Nebut] Calcular √x pela seguinte forma recorrente:
a) Uo = valor aproximado de √ x ;
b) Ui+1 = (ui + x/ui)/2

As iterações serão interrompidas quando a precisão relativa for de um valor ε  dado.

18.[Pascal Estruturado - H. Farrer et al.] Um determinado material radioativo perde metade de sua 
massa a cada 50 segundos. Dada a massa inicial, em gramas, fazer um programa que determine o 
tempo necessário para que essa massa se torne menor do que 0,5 grama. Escreva a massa inicial, a 
massa final e o tempo calculado em horas, minutos e segundos.

19.[Pascal Estruturado  -  H.  Farrer  et  al.]  Deseja-se fazer  uma pesquisa a  respeito  do  consumo 
mensal de energia elétrica em uma determinada cidade. Para isso são fornecidos os seguintes dados 
de vários consumidores:

a) quantidade de kWh consumidos durante o mês;
b) código do tipo de consumidor (residencial, comercial, industrial).

Valor final: quantidade = 0 e codigo = 0.

Calcular:
a) o menor e o maior consumo de consumidor residencial.
b) o maior consumo dos consumidores comerciais e industriais;
c) o total de consumo para cada um dos tipos de consumidores;
d) a média geral de consumo industrial;

Escrever os resultados.

20.[Pascal Estruturado - H. Farrer et al.] Um aço é classificado de acordo com o resultado de três 
testes, que devem verificar se o mesmo satisfaz às seguintes especificações:

Teste 1 - conteúdo de carbono abaixo de 7%;
Teste 2 - dureza Rokwell maior que 50;
Teste 3 - resistência à tração maior do que 80.000 psi.

Ao aço é atribuído o grau 10, se passa pelos três testes; 9, se passa apenas nos testes 1 e 2; 8, se 
passa no teste 1; e 7, em todos os demais casos. Lidas as informações de amostras: número da 
amostra, conteúdo de carbono (em %), a dureza Rokwell e a resistência à tração (em psi) - fazer 
um programa que dê a classificação de uma amostra até que o número de amostra fornecido seja 
negativo.

Escrever para cada amostra: número da amostra e grau obtido.

21.Foi feita uma pesquisa de audiência de canal de TV em várias casas de uma certa cidade, num 
determinado dia. Para cada casa visitada, foi anotado o número do canal (4, 5, 7, 12) e o número de 
pessoas que o estavam assistindo na casa. Quando a televisão estava desligada, nada era anotado, ou 
seja esta casa não entrava na pesquisa. 

Fazer um programa que:
• leia um número indeterminado de dados, sendo o valor final o canal igual a 
zero;
• calcule a percentagem de audiência para cada emissora;
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Escrever:  o número do canal e sua respectiva percentagem.

22.Escrever um programa que:
• leia vários valores de X;
• para cada valor lido, calcule o valor de Y dado pela fórmula:

Y = 2,5 * cos |X/2| 
• escreva os valores de X e Y

Observação: o valor final deverá ser um valor negativo. 
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