
Exercícios de Algoritmo 
Lista 1 
1. Escreva um algoritmo para ler um valor (do teclado) e escrever (na tela) o seu 

antecessor e seu sucessor. 

2. Escreva um algoritmo para ler as dimensões de um retângulo (base e altura), 
calcular e escrever a área do retângulo. 

3. Escreva um algoritmo para ler o salário mensal atual de um funcionário e o 
percentual de reajuste. Calcular e escrever o valor do novo salário. 

4. Ler um valor e escrever se é positivo, negativo ou zero. 

5. Ler 3 valores (considere que não serão informados valores iguais) e escrever o 
maior  deles. 

6. Ler 3 valores (considere que não serão informados valores iguais) e escrever a 
soma dos 2 maiores. 

7. Ler 3 valores (considere que não serão informados valores iguais) e escrevê-los 
em ordem decrescente. 

8. Faça um algoritmo que leia três notas de um aluno, calcule e escreva a média 
final deste aluno. Considerar que a média é ponderada e que o peso das notas é 
2, 3 e 5. Fórmula para o cálculo da média final é: 

9. As maçãs custam R$ 1,30 cada se forem compradas menos de uma dúzia, e R$ 
1,00 se forem compradas pelo menos 12. Escreva um programa que leia o 
número de maçãs compradas, calcule e escreva o custo total da compra. 

10. Ler as notas da 1ª e 2ª avaliações de um aluno. Calcular a média aritmética 
simples e escrever uma mensagem que diga se o aluno foi ou não aprovado 
(considerar que nota igual ou maior que 6 o aluno é aprovado). Escrever também 
a média calculada. 

11. A jornada de trabalho semanal de um funcionário é de 40 horas. O funcionário que 
trabalhar mais de 40 horas receberá hora extra, cujo cálculo é o valor da hora 
regular com um acréscimo de 50%. Escreva um algoritmo que leia o número de 
horas trabalhadas em um mês, o salário por hora e escreva o salário total do 
funcionário, que deverá ser acrescido das horas extras, caso tenham sido 
trabalhadas (considere que o mês possua 4 semanas exatas). 

12. Ler o salário fixo e o valor das vendas efetuadas pelo vendedor de uma empresa. 
Sabendo-se que ele recebe uma comissão de 3% sobre o total das vendas até R$ 
1.500,00 mais 5% sobre o que ultrapassar este valor, calcular e escrever o seu 
salário total. 

13. Faça um algoritmo para ler: número da conta do cliente, saldo, débito e crédito. 
Após, calcular e escrever o saldo atual (saldo atual = saldo - débito + crédito). 
Também testar se saldo atual for maior ou igual a zero escrever a mensagem 
'Saldo Positivo', senão escrever a mensagem 'Saldo Negativo'. 

14. Faça um algoritmo para ler: quantidade atual em estoque, quantidade máxima em 
estoque e quantidade mínima em estoque de um produto. Calcular e escrever a 
quantidade média ((quantidade média = quantidade máxima + quantidade 
mínima)/2). Se a quantidade em estoque for maior ou igual a quantidade média 
escrever a mensagem 'Não efetuar compra', senão escrever a mensagem 'Efetuar 
compra'. 



15. O custo de um carro novo ao consumidor é a soma do custo de fábrica com a 
porcentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). 
Supondo que o percentual do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, 
escrever um algoritmo para ler o custo de fábrica de um carro, calcular e escrever 
o custo final ao consumidor. 

16. Uma revendedora de carros usados paga a seus funcionários vendedores um 
salário fixo por mês, mais uma comissão também fixa para cada carro vendido e 
mais 5% do valor das vendas por ele efetuadas. Escrever um algoritmo que leia o 
número de carros por ele vendidos, o valor total de suas vendas, o salário fixo e o 
valor que ele recebe por carro vendido. Calcule e escreva o salário final do 
vendedor. 

 
Lista 2 

1. Faça a tabuada de adição, subtração, multiplicação e divisão de um 
número fornecido pelo usuário.  Utilizar a instrução for. 

2. Faça a tabuada de adição, subtração, multiplicação e divisão de um 
número fornecido pelo usuário. Utilizar a instrução While. 

3. Dado um número inteiro e determine se ele é ou não um número primo 
(um número primo é aquele que só é divisível por 1 e por ele próprio). 

4. Entrar com 15 números e imprimir quantos números maiores que 30 
foram digitados. 

5. Ler 20 números e imprimir quantos são pares e quantos são ímpares. 

6. Escreva um programa para ler 10 números. Todos os números lidos com 

valor inferior a 40 devem ser somados. Escreva o valor final da soma 

efetuada. 

7. Efetue um algoritmo PHP que receba dois valores quaisquer e imprime 

todos os valores intermediários a ele, veja exemplo: 

Primeiro Valor = 5 
Segundo Valor = 15 
Imprime: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8. Efetue um algoritmo PHP que receba dois valores quaisquer e efetue 

sua multiplicação utilizando para isso apenas o operador “+”, visto que: 

(3 * 5) = 5 + 5 + 5 
(4 * 12) = 12 + 12 + 12 + 12 
 

9. Faça um algoritmo PHP que leia via teclado 10 valores e escreva como 

saída de dados: 

 Os valores acima da media aritmética dos valores. 

 A soma dos valores impares. 

 A soma do maior e do menor valor. 

 A soma dos 2 primeiros valores pares. 



 

10. Faça um algoritmo PHP que calcule o MMC entre 2 valores dos via 

teclado. E escreva o resultado do calculo. 

11. Faça um algoritmo que escreva os 50 primeiros valores da serie 

Fibonacci. . 

 Ex. Fibonacci  
O começo da série é: 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, .... 

 
 
 
Obs.: 

1. Os trabalhos são atividades de avaliação. 

2. Códigos iguais = Zeros iguais 

3. Prazos 
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