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LISTA DE EXERCÍCIOS 03: ESTRUTURAS DE DECISÃO 

 
 

Questão 01. Construa um algoritmo que, tendo como dados de entrada a altura (H) e o sexo (S) de uma pessoa 

calculem e apresentem seu peso ideal utilizando as seguintes fórmulas: 

 Para homens: Peso ideal (P) = (72,7 * H) – 58 

 Para mulheres: Peso ideal (P) = (62,1 * H) – 44,7 

Questão 02. Elabore um algoritmo para ler 3 números reais: a, b e c. Esses valores representam os coeficientes da 

equação de segundo grau dada por: ax2 + bx + c. Verifique se os valores lidos formam uma equação do 2o grau (a <> 

0). Se formarem, calcule as raízes da equação. 

Obs: Verificar se delta é menor que zero, se verdadeiro a equação não possui raízes reais, caso falso deverá calcular 

X1 e X2 que é dado pela formula:  

 

 x1 = (-1 * b) + ( raiz(delta)/ 2 * a) 

 x2 = (-1 * b) - ( raiz(delta)/ 2 * a) 

 

OBS: Para calcular a raiz de um número é só elevar o número a potência de 0.5. 

Exemplo: √4 = 40.5, √9 = 90.5  

 

Questão 03. Construa um algoritmo que determine quanto será gasto para encher o tanque de um carro (VG), 

sabendo-se que o preço da gasolina é de R$ 3,59 e o preço do etanol é de R$ 2,49. O usuário fornecerá os seguintes 

dados: Tipo de carro (TC) (G – gasolina ou A – álcool) e Capacidade do tanque (CT), em litros. 

 

Questão 04. Construa um algoritmo que leia a quantidade de dinheiro existente no caixa de uma empresa (CAIXA), 

a quantidade de produtos a ser comprada (QTD) e o preço de cada unidade (PR). Caso o valor total da compra seja 

superior a 80% do valor em caixa, a compra deve ser feita a prazo (3x), com juros de 10% sobre o valor total. Caso 

contrário, a compra deverá ser realizada a vista, onde a empresa receberá 5% de desconto. Apresentar a forma de 

pagamento escolhida e o valor a ser pago (total a vista ou total a prazo), dependendo da escolha realizada pelo 

programa. 

 

Questão 05. Um posto está vendendo combustíveis com a seguinte tabela de descontos:  

 

 
 

Escreva um algoritmo que leia o 

número de litros vendidos e o tipo de 

combustível (codificado da seguinte 

forma: A-álcool, G-gasolina), calcule e 

imprima o valor a ser pago pelo cliente 

sabendo-se que o preço do litro da 

gasolina é R$ 3,59 e o preço do litro do 

álcool é R$ 2,49. 

 


