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 LISTA DE EXERCÍCIOS 06: ESTRUTURAS DE DECISÃO 
 

Questão 01. Uma Pousada cobra R$ 85 a diária e mais uma taxa de serviços. A taxa de serviços é de com a 

quantidade de dias de hospedagem (diárias): 

 R$ 5.50 por diária, se o número de diárias for maior que 15; 

 R$ 6.00 por diária, se o número de diárias for igual a 15; 

 R$ 8.00 por diária, se o número de diárias for menor que 15. 

Construa um programa em C# solicite o nome de um hospede e a quantidade de diárias e ao final exiba a 

conta total do hospede.  

Questão 02. Em um restaurante de uma indústria são servidas as seguintes opções para uma refeição de 

um trabalhador: 

 
 

Você deverá elaborar um programa em C# que solicite do usuário três opções: PRATO, SOBREMESA e uma 

BEBIDA. 

Ao final da leitura dos dados o seu programa deverá apresentar a quantidade de calorias ingeridas na 

refeição solicitada. 

 

Questão 03. Em uma determinada Faculdade suponha que o conceito de um aluno seja determinado em 

função da sua nota. Suponha, também, que esta nota seja um valor inteiro na faixa de 0 a 100, conforme a 

seguinte faixa: 

 

 Nota Conceito: 

 0 a 49: Insuficiente 

 50 a 64: Regular 

 65 a 84: Bom 

 85 a 100: Ótimo 

 

Crie um programa em C# que solicite a nota de um aluno (OBS: Faça uma validação para verificar se a nota 

informada se encontra na faixa de 0 a 100) e ao final exiba o seu conceito. 

 

Questão 04. Um banco concederá um crédito especial aos seus clientes, variável com o saldo médio no 

último ano. Faça um algoritmo que leia o saldo médio de um cliente e calcule o valor do crédito de acordo 

com a tabela abaixo.  



 
 

 

 De R$ 0,00 a R$ 20000,00: 10% do valor do saldo médio  

 De R$ 20001,00 a R$ 40000,00:  20% do valor do saldo médio  

 De R$ 40001,00 a R$ 60000,00: 30% do valor do saldo médio  

 Acima de R$ 60001,00:  40% do valor do saldo médio 

 Sado negativo: Sem crédito 

 

Questão 05. Escreva um programa para calcular as diversas áreas de uma figura geométrica. As opções 

disponíveis no programa deverão ser: 

 

 Quadrado: lado ^ 2 

 Retângulo: Base * Altura 

 Triangulo: Base * Altura / 2 

 Losango: Diagonal Maior * Diagonal Menor / 2 

 Trapézio: Base Maior + Base Menor / 2 * Altura 

 Círculo: pi * raio ^ 2 

 

Questão 06. Faça um programa em C# que receba dois dados: um dia e um mês de um ano.  A partir do dia 

e mês do ano, desenvolva um algoritmo que apresente qual a estação do ano correspondente (Primavera, 

Verão, Outono, Inverno). 

 

As estações do ano são: 

 Primavera: 21/09 a 20/12 

 Verão: 21/12 a 20/03 

 Outono: 21/03 a 20/06 

 Inverno: 21/06 a 20/09 

 

Questão 07. Crie um programa em C# chamado Zodiaco. Este algoritmo deve ler a data do seu aniversário 

(O dia e o mês) e apresentar o final qual o signo do zodíaco a qual a data informada pertence. 

 

Os signos do zodíaco são: 

 

 Aquário (21/01 a 19/02) 

 Peixes (20/02 a 20/03) 

 Áries (21/03 a 20/04) 

 Touro (21/04 a 20/05) 

 Gêmeos (21/05 a 20/06) 

 Câncer (21/06  a 21/07) 

 Leão (22/07 a 22/08) 

 Virgem (23/08 a 22/09) 

 Libra (23/09 a 22/10) 

 Escorpião (23/10 a 21/11) 

 Sagitário (22/11 a 21/12) 

 Capricórnio (22/12 a 20/01) 


