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DESAFIOS DE LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 

 

Desenvolver um programa em C# para resolver os desafios: Dobradura e Frota da Taxi.  Cada desafio deverá 

ser resolvido em um programa diferente. 

A atividade será realizada em grupo de 4 alunos com a seguinte pontuação:  

 Código-fonte dos dois desafios: 2,0 pontos 

 Apresentação e arguição em sala de aula: 1,0 ponto 

Data de entrega das atividades: até 20/08. 

Apresentação e arguição: 29/08 (Sábado letivo) 

Não serão aceitos e pontuados as atividades entregues após o dia 20/08 

Os arquivos fontes deverão ser enviados para o e-mail: regilan@outlook.com.br, compactados e com o 

nome dos membros do grupo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DOBRADURA 

Zezinho tem aulas de Iniciação Artística em sua escola, e recentemente aprendeu a fazer dobraduras em 
papel. Ele ficou fascinado com as inúmeras possibilidades de se dobrar uma simples folha de papel. Como 
Zezinho gosta muito de matemática, resolveu inventar um quebra-cabeça envolvendo dobraduras. 

Tarefa 

Zezinho definiu uma operação de dobradura D que consiste em dobrar duas vezes uma folha de papel 
quadrada de forma a conseguir um quadrado com 1/4 do tamanho original, conforme ilustrado na figura. 
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Depois de repetir N vezes esta operação de dobradura D sobre o papel, Zezinho cortou o quadrado 
resultante com um corte vertical e um corte horizontal, conforme a figura abaixo. 

 

Zezinho lançou então um desafio aos seus colegas: quem adivinha quantos pedaços de papel foram 
produzidos? 

Entrada 

A entrada é composto de uma única linha, contendo um número inteiro N que indica o número de vezes 
que a operação de dobradura D foi aplicada.  

Exemplo de Entrada 

1 
2 
0 

Saída 

Para cada conjunto de teste da entrada seu programa deve apresentar o número de pedaços de papel 
obtidos depois de cortar a dobradura, calculado pelo seu programa.  

Exemplo de Saída 

Número de pedaços de papel = 16 
Número de pedaços de papel = 4 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
FROTA DE TAXI 

 
A Companhia de Táxi Tabajara (CTT) é uma das maiores empresas de transporte do país. Possui uma vasta 
frota de carros e opera em todas as grandes cidades. Recentemente a CTT modernizou a sua frota, 
adquirindo um lote de 500 carros bicombustíveis (carros que podem utilizar como combustível tanto álcool 
quanto gasolina). Além do maior conforto para os passageiros e o menor gasto com manutenção, com os 
novos carros é possível uma redução adicional de custo: como o preço da gasolina está sujeito a variações 
muito bruscas e pode ser vantagem, em certos momentos, utilizar álcool como combustível. Entretanto, os 
carros possuem um melhor desempenho utilizando gasolina, ou seja, em geral, um carro percorre mais 
quilômetros por litro de gasolina do que por litro de álcool. 
 

Tarefa 

Você deve escrever um algoritmo que, dados o preço do litro de álcool, o preço do litro de gasolina e os 
quilômetros por litro que um carro bi-combustível realiza com cada um desses combustíveis, determine se 



 
 

é mais econômico abastecer os carros da CTT com álcool ou com gasolina. No caso de não haver diferençaa 
de custo entre abastecer com álcool ou gasolina a CTT prefere utilizar gasolina. 
 

Entrada 

A entrada é composta por uma linha contendo quatro números reais com precisão de duas casas 
decimais A, G, Ra e Rg, representando respectivamente o preço por litro do álcool, o preço por litro da 
gasolina, o rendimento (km/l) do carro utilizando álcool e o rendimento (km/l) do carro utilizando gasolina. 
 

Saída 

A saída deve ser composta por uma única linha contendo o caractere “ALCOOL” se é mais econômico 
abastecer a frota com álcool ou o caractere “GASOLINA” se é mais econômico ou indiferente abastecer a 
frota com gasolina. 
 


