
Repostas dos exercícios da aula 05 
 
8.1. Faça o algoritmo, diagrama de blocos e portugol dos exercícios abaixo(2 pts):  
 
- Um programa que calcule a média de 5 notas de um aluno.  

Portugol 
 
algoritmo "media" 

// Função : Calcular a média de 5 notas 

// Autor : Guilherme B. Fernandes 

// Data : 27/05/20 

var 

   media : real 

   n1, n2, n3, n4, n5 : real 

inicio 

 

//menu de apresentacao 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

   escreval(":::        Média             ::::") 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

//entrada de dados 

   escreval("Digite a nota 1") 

   leia(n1) 

   escreval("Digite a nota 2") 

   leia(n2) 

   escreval("Digite a nota 3") 

   leia(n3) 

   escreval("Digite a nota 4") 

   leia(n4) 

   escreval("Digite a nota 5") 

   leia(n5) 

 

//processamento    

   media <- (n1 + n2 + n3 + n4 + n5)/5 

 

//saida 

   escreval("A média é", media) 

fimalgoritmo 

 

Python 
 
 

# Função : Calcular a média de 5 notas 

# Autor : Guilherme B. Fernandes 

# Data : 27/05/20 

 

 

 

 

 

#menu de apresentacao 

print(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

print(":::        Média             ::::") 

print(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

#Entrada de dados 

print("Digite a nota 1: ") 

n1 = float(input())  

print("Digite a nota 2: ") 

n2 = float(input())  

print("Digite a nota 3: ") 

n3 = float(input())  

print("Digite a nota 4: ") 

n4 = float(input())  

print("Digite a nota 5: ") 

n5 = float(input())  

 

#processamento 

media = (n1 + n2 + n3 + n4 + n5)/5 

 

#saida 

print("A média é", media) 

 

 
- Um programa que calcule a área de um triângulo.  
(dica: fórmula para área de um triângulo é base * altura dividido por 2)  
 

Portugol 
 
algoritmo "area" 

// Função : Calcular a área de um triângulo 

// Autor : Guilherme B. Fernandes 

// Data : 27/05/20 

var 

   area : real 

   base, altura : real 

inicio 

 

//menu de apresentacao 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

   escreval(":::     Área de Triângulo    ::::") 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

//entrada de dados 

   escreval("Digite a base") 

   leia(base) 

   escreval("Digite a altura") 

   leia(altura) 

 

//processamento 

   area <- (base * altura)/2 

 

//saida 

   escreval("A área é", area) 

fimalgoritmo 

 

Python 
 
 

# Função : Calcular a área de um triângulo 

# Autor : Guilherme B. Fernandes 

# Data : 27/05/20 

 

 

 

 

 

#menu de apresentacao 

print("::::::::::::::::::::::::::::::::::") 

print(":::   Área de Triângulo       ::::") 

print("::::::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

#entrada de dados 

base = float(input("Digite a base: ")) 

altura = float(input("Digite a altura: ")) 

 

#processamento 

area = (base * altura)/2 

 

#saida 

print("A área é", area) 

 

 
 



- Um programa que calcule a área de uma circunferência.  
(dica: fórmula para área de uma circunferência é 3,14 * raio ao quadrado. ) 

Portugol 
 

algoritmo "area" 

// Função : Calcular a área de uma circunferência 

// Autor : Guilherme B. Fernandes 

// Data : 27/05/20 

var 

   area : real 

   raio : real 

inicio 

//menu de apresentacao 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

   escreval(":::  Área de circunferência  ::::") 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

//entrada de dados 

   escreval("Digite o raio") 

   leia(raio) 

 

//processamento 

   area <- (3.14 * raio ^2) 

 

//saida 

   escreval("A área é", area) 

fimalgoritmo 

 

Python 
 

 

# Função : Calcular a área de uma circunferência 

# Autor : Guilherme B. Fernandes 

# Data : 27/05/20 

 

 

 

#menu de apresentacao 

print(":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::") 

print(":::   Área de uma circunferência     ::::") 

print(":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

#entrada de dados 

raio = float(input("Digite o raio: ")) 

 

#processamento 

area = (3.14 * raio**2) 

 

#saida 

print("A área é", area) 

 

 
- Um programa que efetue o cálculo do salário líquido de um professor. Dados necessários: valor da hora aula, 
número de horas trabalhadas no mês e percentual de desconto no INSS. 

Portugol 
 
algoritmo "salario" 

// Função : Calcular o salário líquido de um professor 

// Autor : Guilherme B. Fernandes 

// Data : 27/05/20 

var 

   hora_aula : real 

   horas_mes : real 

   desconto: real 

   valor_bruto : real 

   valor_liquido: real 

inicio 

//menu de apresentacao 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

   escreval(":::     Salário líquido      ::::") 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

//entrada de dados 

   escreval("Digite a hora/aula") 

   leia(hora_aula)    

   escreval("Digite as horas trabalhadas no mês") 

   leia(horas_mes)    

   escreval("Digite o percentual de desconto no INSS") 

   leia(desconto) 

 

//processamento 

   valor_bruto <- (hora_aula * horas_mes) 

   valor_liquido <- valor_bruto - ((desconto/100) * 

valor_bruto) 

 

//saida 

   escreval("O Valor liquido é", valor_liquido) 

fimalgoritmo 

 

Python 
 
 

# Função : Calcular o salário líquido de um  

# professor 

# Autor : Guilherme B. Fernandes 

# Data : 27/05/20 

 

 

 

 

 

 

#menu de apresentacao 

print("::::::::::::::::::::::::::::::") 

print(":::   Salário líquido     ::::") 

print("::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

#entrada de dados 

hora_aula = float(input("Digite a hora/aula: ")) 

horas_mes = float(input("Digite as horas 

trabalhadas no mês: ")) 

desconto = float(input("Digite o percentual de 

desconto INSS: ")) 

 

#processamento 

valor_bruto = (hora_aula * horas_mes) 

valor_liquido = valor_bruto - ((desconto/100) * 

valor_bruto) 

 

#saida 

print("O Valor liquido é", valor_liquido) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.2. Faça um programa que receba o saldo de uma aplicação e imprima o valor aplicado e valor com rendimento 
de 5%(1 pt). 

Portugol 
 

algoritmo "rendimento" 

// Função : Calcular o rendimento de uma aplicação 

// Autor : Guilherme B. Fernandes 

// Data : 27/05/20 

var 

   saldo : real 

   valor_aplicado : real 

   valor_rendimento : real 

inicio 

//menu de apresentacao 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

   escreval(":::     Rendimento           ::::") 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

//entrada de dados 

   escreval("Digite o saldo") 

   leia(saldo) 
    

   escreval("Digite o valor aplicado") 

   leia(valor_aplicado) 

 

//processamento 

   valor_rendimento <- saldo + valor_aplicado + 

(valor_aplicado* 5/100) 

 

//saida 

   escreval("O Valor aplicado é: ", valor_aplicado) 

   escreval("O Valor com rendimento de 5%: ", 

valor_rendimento) 

fimalgoritmo 

 

Python 
 

 

# Função : Calcular o rendimento de uma aplicação 

# Autor : Guilherme B. Fernandes 

# Data : 27/05/20 

 

 

 

 

 

#menu de apresentacao 

print(":::::::::::::::::::::::::::::::::::") 

print(":::   Rendimento    ::::") 

print(":::::::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

#entrada de dados 

saldo = float(input("Digite o saldo: ")) 

valor_aplicado = float(input("Digite o valor 

aplicado: ")) 

 

#processamento 

valor_rendimento = saldo + valor_aplicado + 

(valor_aplicado * 5 / 100) 

 

#saida 

print("O Valor aplicado é", valor_aplicado) 

print("O Valor com rendimento de 5%: ", 

valor_rendimento) 

 

 
 
8.3. Entrar com um número no formato CDU(centena, dezena e unidade) e imprimir invertido: UDC.  
(exemplo: se entrar com o valor 123, sairá 321)(1 pt). 

Portugol 
 
algoritmo "CDU" 

// Função : Imprimir invertido 

// Autor : Guilherme B. Fernandes 

// Data : 27/05/20 

var 

   cdu : inteiro 

   udc : inteiro 

    

   n1, n2, n3: inteiro 

inicio 

//menu de apresentacao 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

   escreval(":::     Imprimir invertido   ::::") 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

//entrada de dados 

   escreval("Digite o número no formado 

CDU(Centena, Dezena e Unidade)") 

   leia(cdu) 

    

//processamento 

   n1 <- cdu div 100 

   n2 <- (cdu % 100)div 10 

   n3 <- (cdu % 100)% 10    

   udc <- n3 * 100 + n2 * 10 + n1 

   

//saida 

   escreval("O Valor invertido é: ", udc) 

fimalgoritmo 

 

Python 
 
 
# Função : imprimir invertido 

# Autor : Guilherme B. Fernandes 

# Data : 27/05/20 

 

 

 

 

 

 

#menu de apresentacao 

print("::::::::::::::::::::::::::::::::") 

print(":::   Imprimir invertido    ::::") 

print("::::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

#entrada de dados 

cdu = float(input("Digite o número no formato 

CDU(Centena, Dezena e Unidade")) 

 

#processamento 

n1 = cdu // 100 

n2 = (cdu % 100) // 10 

n3 = (cdu % 100) % 10 

 

udc = int(n3 * 100 + n2 * 10 + n1) 

 

#saida 

print("O valor invertido é",  udc) 

 

 
 
 
 
 



8.4. Faça um programa de cálculo de custo de energia de dois aparelhos de um estabelecimento comercial. O 
usuário entrará com o valor da potência do aparelho (em watts) e o tempo de utilização (em horas) diário de 
ambos os aparelhos. O programa deverá apresentar o nome do aparelho, o seu custo em reais por hora, por dia e 
por mês. (Obs: a CEMIG estabelece que um aparelho de 1000 watts de potência ligado por uma hora custa 0,642 
reais para o estabelecimento)(1 pt). 
 

Portugol 
 
algoritmo "Energia" 

// Função : Calcular o custo de energia 

// Autor : Guilherme B. Fernandes 

// Data : 27/05/20 

var 

   potencia1 : real 

   tempo1 : real 

   nome1 : caractere 

   custo_hora1 : real 

   custo_dia1 : real 

   custo_mes1 : real 

    

   potencia2 : real 

   tempo2 : real 

   nome2 : caractere 

   custo_hora2 : real 

   custo_dia2 : real 

   custo_mes2 : real 

 

inicio 

//menu de apresentacao 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

   escreval(":::     Custo de energia     ::::") 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

//entrada de dados 

   escreval("Digite a potencia do aparelho 1 

(Watts)") 

   leia(potencia1) 

   escreval("Digite o tempo de utilização (horas) do 

aparelho 1") 

   leia(tempo1)    

   escreval("Digite o nome do aparelho 1") 

   leia(nome1) 

       

   escreval("Digite a potencia do aparelho 2 

(Watts)") 

   leia(potencia2) 

   escreval("Digite o tempo de utilização (horas) do 

aparelho 2") 

   leia(tempo2) 

   escreval("Digite o nome do aparelho 2") 

   leia(nome2) 

 

//processamento 

   custo_hora1 <- (potencia1 * 0.642)/1000 

   custo_dia1 <- custo_hora1 * tempo1 

   custo_mes1 <- custo_dia1 * 30 

    

   custo_hora2 <- (potencia2 * 0.642)/1000 

   custo_dia2 <- custo_hora2 * tempo2 

   custo_mes2 <- custo_dia2 * 30 

 

//saida 

   escreval("O aparelho ", nome1, " gasta:") 

   escreval("Por hora: ", custo_hora1) 

   escreval("Por dia: ", custo_dia1) 

   escreval("Por mês: ", custo_mes1) 

      

   escreval("O aparelho ", nome2, " gasta:") 

   escreval("Por hora: ", custo_hora2) 

   escreval("Por dia: ", custo_dia2) 

   escreval("Por mês: ", custo_mes2) 

 

fimalgoritmo 

 

 

Python 
 

# Função :Calcular o custo de energia 

# Autor : Guilherme B. Fernandes 

# Data : 27/05/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#menu de apresentacao 

print("::::::::::::::::::::::::::::::::::") 

print(":::   Custo de energia        ::::") 

print("::::::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

#entrada de dados 

potencia1 = float(input("Digite a potência do 

aparelho 1 (Watts)")) 

tempo1 = float(input("Digite o tempo de 

utilização(horas) do aparelho 1")) 

nome1 = input("Digite o nome do aparelho 1") 

 

potencia2 = float(input("Digite a potência do 

aparelho 2 (Watts)")) 

tempo2 = float(input("Digite o tempo de 

utilização(horas) do aparelho 2")) 

nome2 = input("Digite o nome do aparelho 2") 

 

 

 

 

 

 

#processamento 

custo_hora1 = (potencia1 * 0.642)/1000 

custo_dia1 = custo_hora1 * tempo1 

custo_mes1 = custo_dia1 * 30 

 

custo_hora2 = (potencia2 * 0.642)/1000 

custo_dia2 = custo_hora2 * tempo2 

custo_mes2 = custo_dia2 * 30 

 

#saida 

print("O aparelho ",  nome1, "gasta:" ) 

print("Por hora: ",  custo_hora1 ) 

print("Por dia: ",  custo_dia1 ) 

print("Por mês: ",  custo_mes1 ) 

 

print("O aparelho ",  nome2, "gasta:" ) 

print("Por hora: ",  custo_hora2 ) 

print("Por dia: ",  custo_dia2 ) 

print("Por mês: ",  custo_mes2 ) 

 

 

 
 
 

 



8.5 Faça um programa que leia a quantidade de fitas que uma locadora de vídeo possui e o valor que ela cobra por 
cada aluguel, mostrando as informações pedidas a seguir(1 pt):  
 
- sabendo que um terço das fitas são alugadas por mês, exiba o faturamento anual da locadora.  
- quando o cliente atrasa a entrega, é cobrada uma multa de 10% sobre o valor do aluguel.  
 
Sabendo que um décimo das fitas alugadas no mês são devolvidas com atraso, calcule o valor ganho com multas por 
mês.  
- sabendo ainda que 2% de fitas se estragam ao longo do ano, e um décimo do total é comprado para reposição, 
exiba a quantidade de fitas que a locadora terá no final do ano. 
 

Portugol 
 
algoritmo "locadora" 

// Função : Locadora 

// Autor : Guilherme B. Fernandes 

// Data : 27/05/20 

var 

   qtd_fitas : real 

   valor_aluguel : real 

   faturamento_anual : real 

   ganho_multas : real 

   qtd_fitas_final : real 

 

inicio 

//menu de apresentacao 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

   escreval(":::         Locadora         ::::") 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

//entrada de dados 

   escreval("Digite a quantidade de fitas:") 

   leia(qtd_fitas) 

   escreval("Digite o valor do aluguel de cada 

fita") 

   leia(valor_aluguel) 

    

//processamento 

   faturamento_anual <- qtd_fitas/3 * 

valor_aluguel * 12    

   ganho_multas <-  (qtd_fitas/3) * (1/10) * 

valor_aluguel * 10/100    

   qtd_fitas <- (qtd_fitas - qtd_fitas * 2/100) 

   qtd_fitas_final <-  qtd_fitas + qtd_fitas * 

1/10 

 

//saida    

   escreval("O Faturamento anual é ", 

faturamento_anual) 

   escreval("O ganho de multas por mês é ", 

ganho_multas) 

   escreval("A quantidade de fitas no final do ano 

será de ", qtd_fitas_final) 

 

fimalgoritmo 

 

Python 
 
# Função : Locadora 

# Autor : Guilherme B. Fernandes 

# Data : 27/05/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#menu de apresentacao 

print(":::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::") 

print(":::         Locadora              ::::") 

print("::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

#entrada de dados 

qtd_fitas = float(input("Digite a quantidade de fitas")) 

valor_aluguel = float(input("Digite o valor do aluguel 

de cada fita")) 

 

#processamento 

faturamento_anual = qtd_fitas/3 * valor_aluguel * 12 

ganho_multas = (qtd_fitas/3) * (1/10) * valor_aluguel * 

10/100 

qtd_fitas = (qtd_fitas - qtd_fitas * 2/100) 

qtd_fitas_final =  qtd_fitas + qtd_fitas * 1/10 

 

#saida 

print("O Faturamento anual é ", faturamento_anual) 

print("O ganho de multas por mês é ", ganho_multas) 

print("A quantidade de fitas no final do ano será de ", 

qtd_fitas_final) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.6 Faça um programa que, dado um número de conta corrente com três dígitos, retorne o seu dígito verificador, o 
qual é calculado da seguinte maneira(1 pt):  
 
Exemplo: número da conta: 235  
- somar o número da conta com o seu inverso: 235 + 532 = 767  
- multiplicar cada dígito pela sua ordem posicional e somar estes resultados:  
                        7  6   7  
                       x1 x2 x3  
                     ------------  
                       7 + 12 + 21 = 40  
- o último dígito desse resultado é o dígito verificador da conta, isto é o número zero. 

Portugol 
 
algoritmo "verificador" 

// Função : Digito verificador 

// Autor : Guilherme B. Fernandes 

// Data : 27/05/20 

var 

   cdu : inteiro 

   udc : inteiro 

    

   n1, n2, n3: inteiro 

   soma: inteiro 

   digito: inteiro 

inicio 

//menu de apresentacao 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

   escreval(":::     Dígito verificador   ::::") 

   escreval(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

//entrada de dados 

   escreval("Digite o número da conta com três 

digitos") 

   leia(cdu) 

    

//processamento 

   n1 <- cdu div 100 

   n2 <- (cdu % 100)div 10 

   n3 <- (cdu % 100)% 10 

    

   udc <- n3 * 100 + n2 * 10 + n1    

   soma <- cdu + udc 

    

   n1 <- (soma div 100) * 1 

   n2 <- ((soma % 100)div 10) * 2 

   n3 <- ((soma % 100)% 10) * 3 

    

   soma <- n1 + n2 + n3 

    

   digito <- soma % 10 

 

//saida 

   escreval("O digito verificador é: ", digito) 

fimalgoritmo 

 

 

Python 
 

# Função : Digito verificador 

# Autor : Guilherme B. Fernandes 

# Data : 27/05/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#menu de apresentacao 

print(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

print(":::   Dígito verificador     ::::") 

print(":::::::::::::::::::::::::::::::::") 

 

#entrada de dados 

cdu = int(input("Digite o número da conta com três 

dígitos")) 

 

#processamento 

n1 = cdu // 100 

n2 = (cdu % 100) // 10 

n3 = (cdu % 100) % 10 

 

udc = int(n3 * 100 + n2 * 10 + n1) 

soma = cdu + udc 

 

n1 = (soma // 100) * 1 

n2 =( (soma % 100) // 10) * 2 

n3 = ((soma % 100) % 10) * 3 

soma = n1 + n2 + n3 

digito = soma % 10 

 

#saida 

print("O digito verificador é",  digito) 

 

 


