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ATIVIDADE 01.  

Desenvolva uma aplicação gráfica no Visual C# que permita a entrada de dados para efetuar o cálculo do 

valor a pagar para um determinado carro. Inicialmente o usuário deve informar o valor do carro novo. 

Após, deve ser informado o valor do carro usado (se o cliente tiver um) a ser dado na troca. Então, o 

programa com base nestes dois parâmetros define o valor a pagar pelo carro. Na sequência, o comprador 

de um determinado veículo pode escolher as formas de pagamento conforme mostra a figura, sendo elas: 

parcela única (a ser paga em 30 dias – somente se for dado um carro na troca), 12x ou 24x.  

Com base na escolha do modo de pagamento o valor do veículo terá acréscimo respeitando os seguintes 

critérios:  

 Parcela Única - 3% de aumento  

 12x - 15% de aumento  

 24x - 25% de aumento 

Conforme a descrição acima implemente:  

a) As instruções para efetuar o cálculo do “valor a pagar”;  

b) O código para determinar o valor de cada parcela conforme as formas de  pagamento;  

c) Trate as exceções necessárias para garantir a boa funcionalidade da  aplicação;  

Sugestão de interface: 

 

 

 

 

 



 
 

ATIVIDADE 02.  

 

Faça um programa em Visual C# que permita simular o preço de venda de um veículo conforme o 

veículo escolhido e o tipo de opcionais marcados.  O formulário desenvolvido deve conter no 

mínimo 5 veículos e 6 opcionais e devem ser desenvolvido semelhante ao protótipo abaixo: 

 

OBS: O modelo do veículo e os opcionais são definidos pela dupla, este é apenas um modelo. 

 

 
 

 

 O formulário deve conter ainda um ToolTipText para cada modelo de veículo. Neste 

ToolTipText deve conter informações básicas sobre o veículo como descrição, 

motorização, etc.  

 Acrescente também um NotifyIcon para quando o programa for executado, este seja 

apresentado na barra de notificações do Windows. 

 O Botão Calcular é responsável por calcular o valor final do veículo a partir do modelo e 

opcionais escolhidos. 

 Acrescente também um ícone na janela e o um ícone no executável da aplicação. 

 

PONTO EXTRA (1,0 PONTO): Pesquise e utilize uma PictureBox para quando o usuário escolher 

o modelo do veículo a imagem seja alterada para o carro escolhido. No protótipo apresentado 

a foto do veículo Celta apareceu pois foi escolhido o carro Celta, caso o usuário escolhesse Idea 

deveria aparecer um Idea. Este processo deve ocorrer para todos os casos possíveis. 

 

 


