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Faça um programa em Visual C# que permita calcular o valor total a pagar por um determinado 

cliente de um posto de combustível. Os cálculos a serem processados são os seguintes:  

 

a) Total a pagar pelo combustível (conforme seu tipo e quantidade de litros);  
b) Total a pagar de óleo: este cálculo é feito com base no tipo de frasco selecionado, a 

quantidade de frascos e o valor unitário do frasco. No final deve ser mostrado o valor 
total de óleo;  

c) Total a pagar conforme a forma de pagamento, que pode ser à vista, prazo (em 30 dias ou 
mais do que 30 dias);  

 

Observações:  

 

a) Para pagamento à vista o valor a pagar do combustível terá 10% de desconto;  
b) Para pagamento a prazo (até 30 dias) o valor não sofre nenhuma alteração;  
c) Para pagamento a prazo acima de 30 dias, o valor sofre um aumento de 10% sob o valor 

total a pagar (combustível e óleo);  
d) Para fazer a totalização:  

 Ao selecionar o tipo de combustível e informar a quantidade de litros, já mostre o 
total a pagar por combustível;  

 Ao informar o tipo e quantidade de frascos de óleos, já informe o valor total a pagar 
pelo óleo;  

 No botão “Calcular”, encerre a conta com base nos subtotais encontrados.  
e) Implemente o código para limpar os campos necessários para fazer um novo cálculo;  
f) Implemente o código para fechar a aplicação;  
g) Trate as exceções necessárias para garantir a boa funcionalidade da aplicação.  

 

A sugestão da interface gráfica está na página a seguir. 

 

OBS: Não é necessário seguir amplamente a sugestão da interface gráfica, pois será avaliado 

também a qualidade da interface gráfica, criatividade e clareza das informações na tela.  

 

 

 

 

 

 



 
 

SUGESTÃO DA INTERFACE GRÁFICA 

 

 
 


