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EXERCÍCIOS PRÁTICOS 

QUESTÃO 01. Uma empresa farmacêutica paga a seu pessoal de vendas com base em comissão. 

O pessoal de vendas recebe um valor fixo de R$ 750,00 por semana mais 9% de suas vendas brutas 

daquela semana. Por exemplo, um vendedor que vende R$ 20000,00 em remédios em uma 

semana, recebe R$ 750% + 9% de R$ 20000,00, ou seja, o seu salário naquela semana foi de R$ 

2550,00.  

Desenvolva um programa em C# que recebe como entradas o valor das vendas de um vendedor e 

a quantidade de semana que ele trabalhou para conseguir aquela venda. Processe os dados 

recebidos e ao final o seu programa deverá exibir o salário de um vendedor, baseado no seu salário 

fixo, na quantidade de semanas trabalhadas e na comissão por vendas. 

QUESTÃO 02. Desenvolva um programa em C# que determinará se um cliente de uma loja de 

departamentos excedeu o limite de crédito em conta corrente. Este programa deverá solicitar os 

seguintes dados de entrada: 

a) Nome do cliente 

b) Saldo no início do mês 

c) Total de todos os itens comprados a crédito por este cliente no mês 

d) Total de todos os créditos do cliente nesta conta neste mês. 

e) Limite de crédito permito 

 

O programa deve receber os dados solicitados, calcular o novo saldo (= saldo inicial + débitos - 

créditos) e determinar se o novo saldo excede o limite de crédito do cliente. Para aqueles cujo 

limite de crédito for excedido, o programa deve exibir o nome do cliente juntamente com a 

mensagem: "LIMITE DE CRÉDITO EXCEDIDO. 

QUESTÃO 03. Desenvolva um programa em C# que faça 5 perguntas para uma pessoa sobre um 

crime. As perguntas são:  

1. "Telefonou para a vítima?"  

2. "Esteve no local do crime?"  

3. "Mora perto da vítima?"  

4. "Devia para a vítima?"  

5. "Já trabalhou com a vítima?"  



 
 

 

O programa deve no final emitir uma classificação sobre a participação da pessoa no crime. Se a 

pessoa responder positivamente a 2 questões ela deve ser classificada como "Suspeita", entre 3 e 

4 como "Cúmplice" e 5 como "Assassino". Caso contrário, ele será classificado como "Inocente". 

Utilize a estrutura IF...ELSE para verificar cada resposta a uma pergunta e também para no final 

emitir a classificação da pessoa no crime. 

 

QUESTÃO 04. Construa um programa capaz de concluir qual dentre os animais seguintes foi 

escolhido, através de perguntas e respostas. Animais possíveis: leão, cavalo, homem, macaco, 

morcego, baleia, avestruz, pinguim, águia, tartaruga, crocodilo e cobra. Exemplo:  

 

◦ É mamífero? Sim.  

◦ É quadrupede? Sim.  

◦ É carnívoro? Não.  

◦ É herbívoro? Sim.  

◦ Então o animal escolhido foi o cavalo. 

 

Para resolver o problema, utilize a imagem do slide a seguir... 

 

 

 


