
EXA 801 – Algoritmos e Programação I 
 

Lista de Exercícios 2 - Estruturas Condicionais 
 
 

1. Um ângulo é chamado agudo se é menor de 90 graus, obtuso se é maior do que 90 graus ou 
reto caso seja exatamente 90 graus. Implemente um programa que receba um ângulo 
(número real) como entrada e responda qual é o tipo de ângulo.  

 
2. O conceito de um estudante é calculado de acordo com a seguinte tabela: 

Nota: Maior ou igual a 9.0      Conceito: A 
Nota: Menor que 9.0 mas maior ou igual a 8.0   Conceito: B 
Nota: Menor que 8.0 mas maior ou igual a 7.0   Conceito: C 
Nota: Menor que 7.0 mas maior ou igual a 6.0   Conceito: D 
Nota: Menor que 6.0       Conceito: F 

Implemente um programa que receba a nota e devolva o conceito de um aluno. 
 

3. Escreve um programa que solicite três números e informe se eles podem formar os lados de 
um triângulo. 

 
4. Faça um programa que leia 2 números positivos e imprima o menor deles. 

 
5. Faça um programa que leia 4 números positivos e imprima o menor deles. Use somente duas 

variáveis. 
 

6. Faça um programa que leia 2 números e informe quantos são maiores que 10. 
 
7. Faça um programa que leia 4 números e informe quantos são maiores que 10. Use somente 

duas variáveis. 
 

8. Faça um programa que leia um número correspondente a um mês do ano e informe o nome 
do mês ou se o número é inválido (não corresponde a um mês). 

 
9. Faça um programa que peça para o usuário pensar em número de 1 a 4 e depois pergunte se 

o número é maior que 2 (S-Sim ou N-Não), e caso seja maior que 2, pergunte se ele é maior 
que 3, ou caso não seja maior que 2, pergunte se é maior que 1. Ao final o programa deve 
mostrar o número que o usuário pensou.   

 
10. Escreva um programa que determina a data cronologicamente maior de duas datas 

fornecidas pelo usuário. Cada data deve ser fornecida por três valores inteiros onde o 
primeiro representa um dia, o segundo um mês e o terceiro um ano. 

 
11. Escreva um programa em Linguagem C que solicita ao usuário duas datas (dia, mês, ano), 

onde a primeira data é o dia atual e a segunda é a data de vencimento de suas contas, em 
seguida o seu programa deve imprimir se a conta em questão “está atrasada”, “não está 
atrasada” ou “vence neste dia”. Assuma que o usuário informa duas datas válidas. 

 
12. Escreva um programa que determina quanto tempo (segundos) um corpo leva para cair de 

uma determinada altura (h0  0), dada em metros (m), a partir do repouso (v0 = 0). Lembre-
se que h = h0 + v0t + (gt2)/2. Assuma: h = 0, g = - 9,8 m/s2. Use a função sqrt (x), da 
biblioteca math.h, para obter a raiz quadrada. Seu programa deve pedir que o usuário 
informe h0 e adverti-lo caso o valor informado seja negativo.  



 
13. Escreva um programa que calcula um reajuste salarial, de acordo com as regras a seguir:  

o Se o salário for menor que R$ 500,00 então o reajuste é de 15% 
o Se o salário estiver entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00 então o reajuste é de 8% 
o Se o salário for superior R$ 1.000,00 então o reajuste é de 3% 
 

14. Um novo terminal de computador foi instalado na biblioteca para facilitar a consulta de 
livros. A você coube fazer a interface de apresentação. Como parte deste projeto escreva um 
pequeno programa que leia do teclado um valor correspondente à hora do dia (XX h XX min 
XX seg) e imprima na tela “Bom Dia!”, “Boa Tarde!” ou “Boa Noite!” de acordo com o 
horário. Se o horário estiver compreendido entre 0h e 6h, deve imprimir “Sistema 
Indisponível”. 

 
15. Infrações de trânsito e acidentes em geral estão muitas vezes relacionados com excesso de 

velocidade. Pensando nisso a secretaria do DETRAN reajustou o valor das multas e 
encomendou a você um programa que calcule os novos valores, válidos para as rodovias 
federais. Se a velocidade do veículo for até a velocidade permitida, o condutor não paga 
multa; caso ela exceda em até 20% a velocidade permitida, o valor da multa é de R$ 250; e 
caso o excesso seja superior à 20% a multa é de R$750. Escreva um programa que leia do 
teclado a velocidade máxima permitida e a velocidade na qual o veículo trafegava, 
apresentando na tela o valor da multa a ser pago. 

 
16. Uma agência de viagens quer disponibilizar a seus passageiros que chegam ao Brasil um 

terminal de conversão de taxa de câmbio. Tal terminal será utilizado num aeroporto que 
recebe principalmente passageiros norte-americanos, europeus e japoneses. Escreva um 
programa que leia do teclado a opção desejada: converter dólares, euros ou ienes para reais, 
leia a quantia em moeda estrangeira e apresente na tela o valor dado e seu equivalente em 
reais. Faça um programa que utilize apenas a estrutura if-else e outro que utilize apenas a 
estrutura switch.  

Nota: as taxas de conversão, em 17/08/2005 eram de 
1,00 DÓLAR = R$ 2,35 
1,00 EURO = R$ 2,98 
1,00 IENE = R$ 0,02 

 
 

 
 
 
 


