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LISTA DE EXERCÍCIOS EXTRA: TIPOS DE DADOS E INSTRUÇÕES PRIMITVAS 

 
 

Questão 01. Uma loja oferece uma série de descontos para os clientes que realizam compra em seu 
estabelecimento. Os descontos oferecidos aos clientes obedecem ao seguinte critério: 
 

 Pagamento Com Dinheiro: 15% de Desconto 

 Pagamento Com Crediário Próprio: 10% de Desconto 

 Pagamento Com Cartão de Débito: 5% de Desconto 

 Pagamento Com Cheque: 3% de Desconto 
 
Faça um algoritmo que tenha como dado de entrada o valor da compra de um cliente, e ao final 
apresente a ele o valor da compra com os descontos. 
 
Exemplo: 
 
Entrada 
 
Valor da Compra: R$ 10000,00 
 
Saída 
 
Pagamento Com Dinheiro: R$ 8500,00 
Pagamento Com Crediário Próprio: R$ 9000,00 
Pagamento Com Cartão de Débito: R$ 9500,00 
Pagamento Com Cheque: R$ 9700,00 
 
 
Questão 02. Para financiar um veículo para um cliente, faz necessário saber o juro aplicado e 
quantidade de parcelas a qual o cliente deseja financiar. Considerando que o juro é fixo, 
independente do número de parcelas, faça um algoritmo que a partir do valor do carro, aplique uma 
taxa de juros informada pelo vendedor e solicite a quantidade de parcelas a qual o cliente deseja 
financiar. Ao final, o algoritmo deverá exibir o preço do carro com os juros e o valor da parcela. 
 
Exemplo: 
 
Entrada 
 
Preço do Carro: R$ 30000,00 
Juros aplicado em %: 45 
Parcelas: 36 
 
Saída 
 
Preço do Carro com Juros do Financiamento: R$ 43500,00 



 
 

Valor das parcelas: R$ 1208,33 
 
 
Questão 03. O cardápio de uma lanchonete é dado abaixo.  
 
Hambúrguer................. R$ 3,00  
Cheeseburger .............. R$ 2,50  
Fritas............................ R$ 2,50  
Refrigerante................. R$ 1,00  
Milkshake..................... R$ 3,00  
 
 
Prepare um algoritmo que leia a quantidade de cada item que você consumiu e calcule a conta final. 
 
Questão 04. Uma companhia de carros paga a seus empregados um salário de R$ 500,00 por mês 
mais uma comissão de R$ 50,00 para cada carro vendido e mais 5% do valor da venda. Elabore um 
algoritmo para calcular e imprimir o salário do vendedor num dado mês recebendo como dados de 
entrada o nome do vendedor, o número de carros vendidos e o valor total das vendas. 
 
Questão 05. Uma conta de Energia Elétrica é calculada a partir da quantidade de Kw consumidos 
por mês por um cliente, acrescidos dos Impostos abaixo: 
 
ICMS = 25% 
PIS = 1% 
COFINS = 4,6 % 
 
Desenvolva um algoritmo que a partir da quantidade de Kw consumidos por mês e do valor do Kw, 
apresente o valor a pagar da conta de Energia Elétrica de um cliente. 


