
 

 
 

ALGORITMO - EXERCÍCIOS 2 
 

Resolução 
 

a) Faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias e mostre-a 

expressa apenas em dias; 

b) Faça um algoritmo que leia as 3 notas de um aluno e calcule a média final deste aluno. Considerar 

que a média é ponderada e que o peso das notas é: 2,3 e 5, respectivamente; 

c) Calcule a média aritmética das 3 notas de um aluno e mostre, além do valor da média, uma 

mensagem de "Aprovado", caso a média seja igual ou superior a 6, ou a mensagem "reprovado", 

caso contrário; 

d) Elaborar um algoritmo que lê 2 valores a e b e os escreve com a mensagem: "São múltiplos" ou 

"Não são múltiplos"; 

e) Elabore um algoritmo que dada a idade de um nadador classifica-o em uma das seguintes 

categorias:  

f) Escreva um algoritmo que leia 3 números inteiros e mostre o maior deles. 

g) Faça um algoritmo que leia um nº inteiro e mostre uma mensagem indicando se este número é par 

ou ímpar 

h) O cardápio de uma lancheria é o seguinte: 

Especificação Código Preço 

Cachorro quente 100 1,20 

Bauru simples 101 1,30 

Bauru com ovo 102 1,50 

Hambúrger 103 1,20 

Cheeseburguer 104 1,30 

Refrigerante 105 1,00 

Escreva um algoritmo que leia o código do item pedido, a quantidade e calcule o valor a ser pago por 
aquele lanche. Considere que a cada execução somente será calculado um item. 

  



a) Faça um algoritmo que leia a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias e mostre-a 

expressa apenas em dias; 

 

 

#include<stdio.h> 

int anos, meses, dias; 

main() 

{ 

      printf("Bem-vindo ao calculador de dias Tabajara\n----------------"); 

      printf("\nDigite quantos anos voce tem: "); 

      scanf("%d", &anos); 

      printf("\nDigite quantos meses voce tem: "); 

      scanf("%d", &meses); 

      printf("\nDigite quantos dias voce tem: "); 

      scanf("%d", &dias); 

      printf("\n\nVoce possui %d dias de vida.\n", anos*365+meses*30+dias);              

       

      getchar(); 

      getchar(); 

      return(0); 

} 

  



b) Faça um algoritmo que leia as 3 notas de um aluno e calcule a média final deste aluno. Considerar 

que a média é ponderada e que o peso das notas é: 2,3 e 5, respectivamente; 

 

#include<stdio.h> 

    float n1, n2, n3; 

main() 

{ 

      printf("Digite a primeira nota (use ponto): "); 

      scanf("%f", &n1); 

      printf("\nDigite a segunda nota: "); 

      scanf("%f", &n2); 

      printf("\nDigite a terceira nota: "); 

      scanf("%f", &n3); 

      printf("\n\nA media ponderada do aluno e: %1.2f", 

n1*0.2+n2*0.3+n3*0.5); 

      getchar(); 

      getchar(); 

      return(0); 

}  



c) Calcule a média aritmética das 3 notas de um aluno e mostre, além do valor da média, uma 

mensagem de "Aprovado", caso a média seja igual ou superior a 6, ou a mensagem "reprovado", 

caso contrário; 

 

#include<stdio.h> 

    float n1, n2, n3, media; 

main() 

{ 

      printf("Digite a primeira nota (use ponto): "); 

      scanf("%f", &n1); 

      printf("\nDigite a segunda nota: "); 

      scanf("%f", &n2); 

      printf("\nDigite a terceira nota: "); 

      scanf("%f", &n3); 

      media = (n1+n2+n3)/3; 

      printf("\n\nA media do aluno e: %1.2f", media); 

      if (media >= 6) 

      printf("\n=> APROVADO"); 

      else printf("\n=> REPROVADO"); 

      getchar(); 

      getchar(); 

      return(0); 

} 

  



d) Elaborar um algoritmo que lê 2 valores a e b e os escreve com a mensagem: "São múltiplos" ou 

"Não são múltiplos"; 

 

#include<stdio.h> 

    int n1, n2; 

main() 

{ 

      printf("Digite o primeiro numero: "); 

      scanf("%d", &n1); 

      printf("Digite o segundo numero: "); 

      scanf("%d", &n2); 

 

      if (n1 % n2 == 0) 

      printf("Sao multiplos"); 

      else  

      printf("Nao sao multiplos"); 

       

      getchar(); 

      getchar(); 

      return(0); 

} 

  



e) Elabore um algoritmo que dada a idade de um nadador classifica-o em uma das seguintes 

categorias:  

 infantil A = 5 - 7 anos 

 infantil B = 8-10 anos 

 juvenil A = 11-13 anos 

 juvenil B = 14-17 anos 

 adulto = maiores de 18 anos 

 

 

#include<stdio.h> 

    int idade; 

main() 

{ 

      printf("Digite a idade do nadador: "); 

      scanf("%d", &idade); 

 

    if (idade >= 18) 

    printf("Adulto"); 

    else 

        if (idade >= 14) 

        printf("Juvenil B"); 

        else 

            if (idade >= 11) 

            printf("Juvenil A"); 

            else 

                if (idade >= 8) 

                printf("Infantil B"); 

                else 

                printf("Infantil A"); 

           

      getchar(); 

      getchar(); 

      return(0); 

} 

  



f) Escreva um algoritmo que leia 3 números inteiros e mostre o maior deles. 

 

 

#include<stdio.h> 

    int numero,maior; 

main() 

{ 

    printf("Digite o primeiro numero: "); 

    scanf("%d", &numero); 

    maior = numero; 

 

    printf("Digite o segundo numero: "); 

    scanf("%d", &numero); 

    if (numero > maior) 

    maior = numero; 

 

    printf("Digite o terceiro numero: "); 

    scanf("%d", &numero); 

    if (numero > maior) 

    maior = numero; 

 

    printf("O maior numero e: %d", maior); 

 

    getchar(); 

    getchar(); 

    return(0); 

}  



g) Faça um algoritmo que leia um nº inteiro e mostre uma mensagem indicando se este número é par 

ou ímpar 

 

#include<stdio.h> 

    int numero; 

main() 

{ 

    printf("Digite numero: "); 

    scanf("%d", &numero); 

 

    if (numero % 2 ==0) 

    printf("O numero %d e par", numero); 

    else     

    printf("O numero %d e impar", numero); 

 

    getchar(); 

    getchar(); 

    return(0); 

} 

  



h) O cardápio de uma lancheria é o seguinte: 

Especificação Código Preço 

Cachorro quente 100 1,20 

Bauru simples 101 1,30 

Bauru com ovo 102 1,50 

Hambúrger 103 1,20 

Cheeseburguer 104 1,30 

Refrigerante 105 1,00 

Escreva um algoritmo que leia o código do item pedido, a quantidade e calcule o valor a ser pago por 
aquele lanche. Considere que a cada execução somente será calculado um item. 

 

# include<stdio.h> 

   int codigo,qtd; 

main() 

{ 

      printf("Menu:\n"); 

      printf("100 - Cachorro Quente - R$1,20\n"); 

      printf("101 - Bauru Simples - R$1,30\n"); 

      printf("102 - Bauru com Ovo - R$1,50\n"); 

      printf("103 - Hamburguer - R$1,20\n"); 

      printf("104 - Cheeseburguer - R$1,30\n"); 

      printf("105 - Refrigerante - R$1,00\n"); 

      printf ("Sua Opcao: "); 

      scanf("%i",&codigo); 

      printf ("Quantidade: "); 

      scanf("%i",&qtd); 

      switch (codigo)  

      { 

              case 100: 

                   printf ("\nTotal R$ %1.2f",(qtd*1.20)); 

                   break; 

              case 101: 

                   printf ("\nTotal R$ %1.2f",(qtd*1.30)); 

                   break; 

              case 102: 

                   printf ("\nTotal R$ %1.2f",(qtd*1.50)); 

                   break; 

              case 103: 

                   printf ("\nTotal R$ %1.2f",(qtd*1.20)); 

                   break; 

              case 104: 

                   printf ("\nTotal R$ %1.2f",(qtd*1.30)); 

                   break; 

              case 105: 

                   printf ("\nTotal R$ %1.2f",(qtd*1.00)); 

                   break; 

              default: 

                   printf ("Opcao Incorreta!"); 

                   break; 

      } 

      getchar(); 

      getchar(); 

       

} 


