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ORIENTAÇÕES: 
 
Utilizando o projeto base com bootstrap, desenvolva em PHP os seguintes problemas: 
 

 
1. Desenvolva uma função em PHP que realize a conversão de Polegadas (pol) para Centímetros 

(cm), onde uma medida em polegadas é passada como parâmetro e é retornado seu valor em 
centímetros.  Sabe-se que 1 polegada está para 2,54 centímetros.  
 

2. Desenvolva uma aplicação em PHP, para calcular o valor da prestação de um financiamento 
de um produto em uma loja. Para tanto, utilize a fórmula para encontrar o valor final do 
produto considerando os juros VALOR FINAL = VALOR + (VALOR * (TAXA/100) * TEMPO).  
 
Valor = Valor do produto 
Taxa = taxa de financiamento 
Tempo = tempo em meses 
 
Apresente o valor final do produto, os juros que serão pagos e o valor de cada prestação. 
 

3. Escreva uma função em PHP que receba as 3 notas de um aluno por parâmetro e uma letra. 
Se a letra for A o procedimento calcula a média aritmética das notas do aluno, se for P, a sua 
média ponderada (pesos: 5, 3 e 2). A média calculada também deve retornar por parâmetro. 

 
 
4. O cálculo do consumo de energia elétrica dos aparelhos de sua casa pode te ajudar a 

economizar eletricidade e dinheiro. O consumo de energia elétrica dos aparelhos de uma casa 
é obtido aplicando-se a fórmula: 

 
cons = (t * p) / 1000 
sendo: 
t: tempo em que o produto permanece ligado (horas mensais) 
p: potência do aparelho (em Watts) 
 
Exemplo: Um televisor de 32 polegadas, com potência de 200 Watts e ligado 6 horas por dia, 
correspondentes a 180 horas mensais consome: 
 
cons = (180*200) / 1000 
cons = 36000 / 1000 
cons = 36 
 
O televisor irá consumir 36 kW/hora no período.  
 
a) Faça uma função que calcule para um determinado aparelho elétrico o consumo de 

eletricidade do mesmo durante um mês. Os valores do tempo de uso mensal (quantidade de 
horas por dia) do aparelho e sua potência devem ser informados pelo usuário. 



 
 

 
b) Faça uma função para calcular o custo em dinheiro deste consumo, multiplicando a 

quantidade consumida pelo aparelho pelo preço do kW/hora. Entretanto, o preço do kW/hora 
depende do consumo mensal da residência toda. Assim, deve-se obter ainda do usuário a 
informação da previsão de seu consumo mensal. A partir do valor da previsão de consumo 
mensal, o programa deve gerar o valor do consumo do aparelho (em Reais) utilizando as 
regras tarifárias 

 

• Consumo mensal até 30 kW/h = R$0,11882 

• Consumo mensal entre 31 até 100 kW/h = R$0,20370 

• Consumo mensal entre 101 até 220 kW/h = R$0,30555 

• Consumo mensal superior a 220 kW/h = R$0,33951 
 
 


