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Lab. 4 
 

DESENHO E CONSTRUÇÃO DE ALGORITMOS 
 
 

 1. Revisão  

1. Problema à Algoritmo à Programa 

2. Desenho de algoritmos usando pseudocódigo e fluxogramas 

3. Estruturas de controlo de fluxo: SEQUÊNCIA, SELEÇÃO e REPETIÇÃO 

4. Estruturas de controlo de fluxo em C 

SEQUÊNCIA: 

A sequência em C é um bloco de um ou mais instruções entre { e } que são executadas 
sequencialmente. 

SELEÇÃO: 

 SELEÇÃO COM 1 VIA 

if (condicao) 
{ 

                       /* conjunto de instruções  a executar se a condição avaliada for verdadeira*/ 
} 

 

 SELEÇÃO COM 2 VIAS 

if (condicao) 
{ 
          /* conjunto de instruções  a executar se a condição avaliada for verdadeira*/ 
} 
else 
{ 
         /* conjunto de instruções a executar se a condição avaliada for falsa*/ 
} 

 

 SELEÇÃO COM N VIAS 

switch (expressao) 
{ 
         case constante_1:  
                  /* conjunto de instruções a executar se expressao == constante1 */ 
                        break; 
         ... 



        case constante_n: 
                 /* conjunto de instruções a executar se expressão == constante_n */ 
                      break; 
       default: 
                       /* conjunto de instruções a executar se expressao != de todas as 
                           constantes com que foi comparada */ 
} 

 

NOTAS: 

1 – A utilização do break é opcional. Se não for usado, serão executadas todas as instruções a seguir ao 

primeiro case em que expressão == constante_i e até encontrar o primeiro break. 

2 – A expressão testada no switch deverá retornar obrigatoriamente um inteiro ou um carácter. Caso 

contrário, o switch não poderá ser usado e deverá ser substituído por if’s encadeados, como se ilustra de 

seguida: 

if (expressao == constante_1) 
{ 
        /* conjunto de instruções a executar se expressao ==constante_1 */ 
} 
else 
{ 
         if (expressao == constante_2) 
      {      
                 /* conjunto de instruções a executar se expressao == constante_2 */ 
        } 
       else 
       { 
          ... 
              if (expressao == contante_n) 
          { 
                    /* conjunto de instruções a executar se expressao == constante_ n */ 
              } 
             else /* default */ 
          { 
                   /* conjunto de instruções a executar se expressao != de todas as 
                       constantes com que foi comparada */ 
             } 
       } 
} 

 

REPETIÇÃO: 

Componentes associadas a qualquer repetição: inicialização, teste da condição de paragem e, ainda, 
actualização. 



 REPETIÇÃO COM TESTE À CABEÇA 

/* INICIALIZAÇÃO */ 
while (condicao) /* TESTE DE PARAGEM */ 
{ 
          /* conjunto de instruções a executar enquanto a condicao for verdadeira */ 
          /* ACTUALIZAÇÃO */ 
} 

 

 REPETIÇÃO COM TESTE À CAUDA 

/* INICIALIZAÇÃO */ 
do 
{ 
          /* conjunto de instruções a executar enquanto a condicao for verdadeira */ 
          /* ACTUALIZAÇÃO */ 
} 
while (condicao); /* TESTE DE PARAGEM */ 

 

 REPETIÇÃO COM Nº PRÉ-DEFINIDO DE CICLOS 

/* for (INICIALIZAÇÃO; TESTE DE PARAGEM; ACTUALIZAÇÃO) */ 
for (inicializacao; condicao; pos-instrucao) 
{ 
          /* conjunto de instruções a executar enquanto a condicao for verdadeira */ 
} 

 2. Objectivos 

No final deste módulo prático, o aluno deve ser capaz de: 

1. Ter a noção da importância de desenhar um algoritmo eficiente para obter um bom programa. 

2. Escrever algoritmos (em pseudo-código ou fluxogramas) e os respectivos programas em C para os 

problemas propostos. 

3. Escrever programas com instruções condicionais e de repetição. 

4. Utilizar as estruturas de controlo de fluxo em pseudo-código (ou fluxogramas) e em C: 

a. bloco {} 

b. if, if-else, switch 

c. while, do-while, for 

 
 



 3. Exercícios 

 

Exercício 4.1 (Par ou ímpar) 

Desenhe um algoritmo que determine se um dado número inteiro é par ou ímpar. Escreva depois o 
respetivo programa em C. 

 

Exercício 4.2 (classificador de produtos) 

Escreva um algoritmo e depois um programa em C que identifique e classifique um produto num universo 
de 5 produtos possíveis, medindo a concentração de 3 elementos constituintes, A, B e C, de acordo com 
as concentrações dadas na seguinte tabela: 
 

 A B C 
Produto 1 0.1 0.5 0.6 
Produto 2 0.1 0.3 0.7 
Produto 3 0.2 0.5 0.7 
Produto 4 0.2 0.3 0.1 
Produto 5 0.2 0.5 0.6 

 
Se as concentrações fornecidas pelo utilizador não corresponderem a nenhum produto da tabela, o 
classificador deverá escrever: “Produto desconhecido”; caso contrário, deverá escrever o número do 
produto identificado. 

Exercício 4.3 (Cálculo de indicadores corporais – versão 1.0) 

O índice de massa corporal (IMC) relaciona a altura com o peso duma pessoa através da fórmula 
IMC=peso/altura2; a unidade de peso é o kg (quilograma) e a unidade de altura é o m (metro). A tabela 
de classificação é a seguinte: 
 

 Categoria 
IMC<19 Magreza 
19<= IMC<=25 Normal 
25< IMC <=30 Excesso de peso 
30< IMC <=40 Obesidade 
> 40 Obesidade Mórbida 

 
 
 
Escreva um algoritmo e depois programa em C que calcule os seguintes indicadores corporais de uma 
pessoa: 



• IMC 
• Categoria 
• Peso mínimo (PMI=19´ altura2) para que uma pessoal pertença à categoria normal. 
• Peso máximo (PMA=25´ altura2) para que uma pessoal pertença à categoria normal.  

Exemplo de funcionamento do programa: 
Input:   

Introduza altura (m): 

1.68 
Introduza peso (kg): 
55 

Output: 
IMC=19.49 
CATEGORIA=Normal 
PMI=53.63 
PMA=70.56 

Exercício 4.4 (soma de N números) 

Desenhe um algoritmo que resolva o seguinte problema. Pretende-se determinar a soma de N números. A 
aplicação deverá dar erro se N for inferior a 2 e voltar a pedir o seu valor até ser inserido um valor válido. 
Escreva depois o respetivo programa em C. 
 

Exercício 4.5 (produto dos números inteiros entre N1 e N2) 

Desenhe um algoritmo que resolva o seguinte problema. Pretende-se determinar o produto dos números 
inteiros entre N1 e N2. A aplicação deverá dar erro se N2 for inferior ou igual a N1 e voltar a pedir estes 
valores. Escreva depois o respetivo programa em C. 
 

Exercício 4.6 (máximo e mínimo de N números) 

Desenhe um algoritmo que resolva o seguinte problema. Pretende-se determinar o maior e o menor 
número duma sequência de N números inteiros dados pelo utilizador. O valor de N deverá ser superior ou 
igual a 2. Se não for o seu valor deverá ser pedido novamente até ser introduzido um valor válido.  
A introdução de números deverá terminar quando forem inseridos N números. Nessa altura a aplicação 
deverá mostrar o valor máximo e mínimo de entre os valores introduzidos. No final, escreva depois o 
respetivo programa em C.  
 

Exercício 4.7 (máximo e mínimo) 

Desenhe um algoritmo que resolva o seguinte problema. Pretende-se determinar o maior e o menor 
número duma sequência de números inteiros dados pelo utilizador. A introdução de números deverá 



terminar quando for inserido o valor zero e nessa altura a aplicação deverá mostrar o valor máximo e 
mínimo de entre os valores introduzidos. Deverão ser introduzidos pelos menos dois números. No final, 
escreva depois o respetivo programa em C.  
 

Exercício 4.8  (média aritmética de N números) 

Desenhe um algoritmo que resolva o seguinte problema. Pretende-se determinar a média aritmética duma 
sequência de N números inteiros. A introdução de números deverá terminar quando forem inseridos N 
números e nessa altura a aplicação deverá mostrar o valor da média. O valor de N deverá ser no mínimo 
dois caso contrário deverá voltar a ser pedido. No final, escreva depois o respetivo programa em C.  
 
 

Exercício 4.9  (média aritmética) 

Desenhe um algoritmo que resolva o seguinte problema. Pretende-se determinar a média aritmética duma 
sequência de números inteiros. A introdução de números deverá terminar quando for inserido o valor zero. 
Nessa altura a aplicação deverá mostrar o valor da média. Deverão ter sido introduzidos pelo menos dois 
números, caso contrário deverá ser mostrado um erro. No final, escreva depois o respetivo programa em 
C. 
 

Exercício 4.10  (soma dos dígitos dum número inteiro) 

Desenhe um algoritmo que resolva o seguinte problema. Pretende-se determinar a soma dos dígitos dum 
dado número inteiro positivo. No final, escreva depois o respetivo programa em C. 
 

Exercício 4.11 (factorial dum número) 

Desenhe um algoritmo que resolva o seguinte problema. Pretende-se determinar o valor do factorial de um 
número inteiro. O factorial calcula-se da seguinte forma: 
Factorial (0) = 1 
Factorial (n) = n * Factorial (n-1) 
No final, escreva depois o respetivo programa em C.   
 

Exercício 4.12  (sequência de Fibonacci) 

Desenhe um algoritmo que resolva o seguinte problema. Pretende-se escrever os primeiros N números da 
sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é a seguinte: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … (a seguir ao 
primeiro 1 cada número na sequência é a soma dos dois números anteriores). No final, escreva depois o 
respetivo programa em C.   
 



 

Exercício 4.13  (conversor binário-decimal) 

Desenhe um algoritmo que resolva o seguinte problema. Pretende-se converter um número binário em 
número decimal. Por exemplo: 
100102 = 1 * 2^4 + 0 * 2^3 + 0 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0=1810 
No final, escreva depois o respetivo programa em C. 

Exercício 4.14  (conversor decimal-binário) 

Desenhe um algoritmo que resolva o seguinte problema. Pretende-se converter um número decimal em 
número binário. No final, escreva depois o respetivo programa em C. 

Exercício 4.15  (números primos) 

Desenhe um algoritmo que resolva o seguinte problema. Pretende-se determinar se um determinado 
número inteiro positivo é primo. Um número é primo se só for divisível por ele próprio e pela unidade. Por 
exemplo: 13. Não deverão ser aceites números negativos. Nesse caso a aplicação deverá pedir números 
até que seja introduzido um número válido. No final, escreva depois o respetivo programa em C. 
 

Exercício 4.16  (números capicuas) 

Desenhe um algoritmo que resolva o seguinte problema. Pretende-se determinar se um determinado 
número inteiro é capicua. Um número é capícua se for o mesmo número lido da esquerda para a direita ou 
da direita para a esquerda. Por exemplo: 202. No final, escreva depois o respetivo programa em C. 
 

Exercício 4.17  (Tabuada) 

Escreva um programa em C que apresente no ecrã a tabuada de N. Para isso deverá pedir ao utilizador o 
valor de N que deverá ser obrigatoriamente maior ou igual 1 e menor ou igual a 10. A tabuada 
apresentada é o exemplo para N = 2. 
 

2  x 1 =    2 
2  x 2 =    4 
2  x 3 =    6 
2  x 4 =    8 
2  x 5 =  10 
2  x 6 =  12 
2  x 7 =  14 
2  x 8 =  16 
2  x 9 =  18 
2  x 10 =  20 



Exercício 4.18  (Quadrado de números) 

Escreva um programa em C que apresente no ecrã um quadrado de números como o que se segue. Para 
isso deverá pedir ao utilizador o valor de N que deverá ser obrigatoriamente maior ou igual 2. O quadrado 
apresentado é o exemplo para N = 5. 
 

1 2 3 4 5 
2 3 4 5 6 
3 4 5  6 7 
4 5 6 7 8 
5 6 7 8 9 

 
 
 

Exercício 4.19 (Árvore de Natal) 

Escreva um programa em C que apresente no ecrã uma árvore de Natal como a que se segue. Para isso 
deverá pedir ao utilizador o valor de B que representa o número de asteriscos (*) na base da árvore. O 
valor de B deverá ser obrigatoriamente ímpar e maior ou igual 3. Deverá pedir também o valor de L e A 
que representam, respectivamente a largura e a altura do tronco da árvore. A largura do tronco L deverá 
ser pelo menos 1 asterisco, deverá ser obrigatoriamente impar e não poderá ultrapassar metade de B, 
isto é metade do número de asteriscos da base. A altura do tronco A deverá ser pelo menos 2 asteriscos e 
também não deverá ultrapassar metade de B. Em caso de valores inválidos o programa deverá apresentar 
um erro e voltar a pedi-los. 
O exemplo da árvore em baixo tem uma base com B = 13 asteriscos, um tronco com largura L = 3 
asteriscos e altura A = 4 asteriscos. 
 

* 
*** 

***** 
******* 

********* 
*********** 

************* 
*** 
*** 
*** 
*** 

Exercício 4.20  (Pirâmide de números) 

Escreva um programa em C que apresente num ecrã uma pirâmide de números como a que se segue. 
Para isso deverá pedir ao utilizador o valor de N que deverá ser obrigatoriamente maior ou igual 2. A 
pirâmide apresentada é o exemplo para N = 5. 
 



1 
1 2 1 

1 2 3 2 1 
1 2 3 4 3 2 1 

1 2 3 4 5 4 3 2 1 
 

Exercício 4.21  (simulador de custos para um telemóvel – versão 1.0) 

Desenhe um algoritmo que resolva o seguinte problema. Uma rede de telefones móveis pretende 
desenvolver uma aplicação que simule a facturação mensal  dos seus clientes consoante o Plano Tarifário 
que possuem e o número de minutos gastos em conversação durante o mês. Serão tidos em consideração 
os minutos de conversação para a mesma rede, para outras redes móveis nacionais e para a rede fixa 
nacional. As chamadas internacionais não serão  incluídas na simulação. As chamadas são facturadas ao 
minuto.     

Este operador móvel tem dois tipos de Planos Tarifários à disposição do cliente:   

• Cartão Recarregável 

• Plano Personalizado de Preços     

Nos caso do plano tarifário ser um Cartão Recarregável o cliente escolhe um dos tarifários  disponíveis e o 
simulador deverá indicar-lhe a estimativa para o seu gasto mensal em euros. O  cálculo deverá ter em 
conta os minutos de conversação para a mesma rede, para outras redes  móveis nacionais e para a rede 
fixa nacional. Existem três tarifários disponíveis:   

1. MYNET – indicado para quem faz habitualmente chamadas apenas para a sua rede.   

2. MYFRIENDS – solução indicada para quem realiza chamadas para a mesma rede e para as  
outras redes móveis nacionais.   

3. MYJOB – adequado a quem realiza chamadas para a sua rede e para a rede fixa nacional.   

Os detalhes de cada tarifário para os cartões recarregáveis estão descritos na Tabela 1.  

    

Tarifário Mesma Rede Outras Redes Móveis Rede Fixa Nacional 
1 0.05 0.50 0.50 
2 0.10 0.10 0.50 
3 0.10 0.50 0.10 

Tabela 1 – Preços por minuto de conversação dos tarifários para cartões recarregáveis. 

 

Os Planos Personalizados de Preços permitem escolher consoante a utilização que o cliente prevê  fazer 
do seu telemóvel, quanto pretende pagar pela assinatura mensal e pelas chamadas que  efectuar.  Existem 
três planos à escolha do cliente:   



1. BASE - indicado para quem quer estar sempre contactável mas não tem necessidade de fazer  
muitas chamadas.   

2. SUPER - solução indicada para quem realiza chamadas de longa duração para a mesma  rede.   

3. EXECUTIVE - adequado a quem realiza muitas chamadas para qualquer rede telefónica  nacional.   

Os detalhes de cada tarifário para os Planos Personalizado de Preços estão na Tabela 2. 

 

Tarifário Assinatura Mesma Rede Outras Redes Móveis Rede Fixa Nacional 
1 10 0.10 0.30 0.30 
2 15 0.05 0.20 0.20 
3 25 0.05 0.05 0.05 

Tabela 2 – Preços por minuto de conversação dos tarifários para o Plano Personalizado de Preços. 

 

A aplicação deverá calcular quanto um cliente pagará por mês dados:   

1. O Plano Tarifário que escolher ( 1 ou 2 ).  Se a escolha for diferente de 1 ou 2 a aplicação deverá 
dizer “Opcao invalida” e  terminar.  

2. O tarifário escolhido (1,2 ou 3).  Se a escolha for diferente de 1, 2 ou 3 a aplicação deverá dizer 
“Opcao invalida” e  terminar.  

3. Minutos de conversação para a mesma rede.   

4. Minutos de conversação para outras redes móveis nacionais.   

5. Minutos de conversação para a rede fixa nacional. 
 

Exercício 4.22  (Cálculo de indicadores corporais – versão 1.1) 

O índice de massa corporal (IMC) relaciona a altura e o peso duma pessoa de forma a proporcionar 
indicadores do seu nível físico. Utilizando o valor do IMC e a tabela classificativa abaixo é possível calcular 
não só a categoria em que determinada pessoa se enquadra mas também indicadores interessantes do 
peso ideal, isto é, o peso mínimo e máximo para permanecer à categoria de peso considerada “normal”. 
 

 Categoria 
IMC<19 Magreza 
19<= IMC<=25 Normal 
25< IMC <=30 Excesso de peso 
30< IMC <=40 Obesidade 
> 40 Obesidade Mórbida 

 
Escreva um programa em C com o seguinte funcionamento: 
 
1. O programa deverá ter três opções disponíveis e começar por pedir ao utilizador o valor da 



mesma: 
0- Sair 
1- Cálculo do IMC e da respectiva categoria 
2- Cálculo do peso e mínimo (PMI) e peso máximo (PMA) para que uma pessoal pertença 
à categoria normal. 

2. No caso da opção ser inválida (diferente de 0, 1 ou 2) o programa deverá mostrar a mensagem 
de erro “ERRO: opção inválida” e voltar a pedir a opção. 

3.  Se a opção escolhida for “0” o programa deverá terminar. 
4.  Se a opção escolhida for “1” o programa deverá calcular o IMC usando o peso e a altura da 

pessoa e depois usar este valor para calcular a respectiva categoria: 
• IMC = peso/altura2 
• Categoria (calculada usando o IMC e a tabela acima) 

Finalmente deverá apresentar ao utilizador os valores do IMC e da categoria calculados. 
5.  Se a opção escolhida for “2” o programa deverá calcular o peso mínimo (PMI) e o peso máximo 

(PMA) para que uma pessoa pertença à categoria normal. Deverá utilizar para isso a altura da 
pessoa. 

• PMI = 19´ altura2 
• PMA = 25´ altura2 

Finalmente deverá apresentar ao utilizador os valores do PMI e do PMA calculados. 
6.  Se a opção for “1” ou “2” e após efectuar, respectivamente, as tarefas descritas nos pontos 4 e 

5, o programa deverá voltar a pedir a opção para que o seu funcionamento possa continuar (caso 
sejam inseridas as opções “1” ou “2” novamente) ou terminar (caso seja inserida a opção “0”). 

 
 
 
 
 

Exercício 4.23  (Simulador de custos para um telemóvel – versão 1.1) 

Uma rede de telefones móveis pretende desenvolver uma aplicação que simule a facturação mensal dos 
seus clientes consoante o Plano Tarifário que possuem e o número de minutos gastos em conversão 
durante o mês. Serão tidos em consideração os minutos de conversação para a mesma rede, para outras 
redes móveis nacionais e para a rede fixa nacional. As chamadas internacionais não serão incluídas na 
simulação. As chamadas são facturadas ao minuto.     

Este operador móvel tem dois tipos de Planos Tarifários à disposição do cliente:   

• Cartão Recarregável 

• Plano Personalizado de Preços     

Nos caso do plano tarifário ser um Cartão Recarregável o cliente escolhe um dos tarifários disponíveis e o 
simulador deverá indicar-lhe a estimativa para o seu gasto mensal em euros. O cálculo deverá ter em 
conta os minutos de conversação para a mesma rede, para outras redes móveis nacionais e para a rede 
fixa nacional. Existem três tarifários disponíveis:   

4. MYNET – indicado para quem faz habitualmente chamadas apenas para a sua rede.   



5. MYFRIENDS – solução indicada para quem realiza chamadas para a mesma rede e para as  
outras redes móveis nacionais.   

6. MYJOB – adequado a quem realiza chamadas para a sua rede e para a rede fixa nacional.   

Os detalhes de cada tarifário para os cartões recarregáveis estão descritos na Tabela 1.  

    

Tarifário Mesma Rede Outras Redes Móveis Rede Fixa Nacional 

1 0.05 0.50 0.50 

2 0.10 0.10 0.50 

3 0.10 0.50 0.10 

Tabela 1 – Preços por minuto de conversação dos tarifários para cartões recarregáveis. 

 

Os Planos Personalizados de Preços permitem escolher consoante a utilização que o cliente prevê fazer do 
seu telemóvel, quanto pretende pagar pela assinatura mensal e pelas chamadas que efectuar.  Existem 
três planos à escolha do cliente:   

4. BASE - indicado para quem quer estar sempre contactável mas não tem necessidade de fazer  
muitas chamadas.   

5. SUPER - solução indicada para quem realiza chamadas de longa duração para a mesma  rede.   

6. EXECUTIVE - adequado a quem realiza muitas chamadas para qualquer rede telefónica  nacional.   

Os detalhes de cada tarifário para os Planos Personalizado de Preços estão na Tabela 2. 

 

 

Tarifário Assinatura Mesma Rede Outras Redes Móveis Rede Fixa Nacional 

1 10 0.10 0.30 0.30 

2 15 0.05 0.20 0.20 

3 25 0.05 0.05 0.05 

Tabela 2 – Preços por minuto de conversação dos tarifários para cartões recarregáveis. 

 

Faça um programa em C que permita calcular quanto um cliente pagará por mês dados:   

6. O Plano Tarifário que escolher (1 ou 2). Se a escolha for diferente de 1 ou 2 o programa deverá 
dizer “Opcao invalida” e voltar a pedir a opção. 

7. O tarifário escolhido (1,2 ou 3). Se a escolha for diferente de 1, 2 ou 3 o programa deverá dizer 
“Tarifario invalido” e voltar a pedir o tarifário. 

8. Minutos de conversação para a mesma rede.   

9. Minutos de conversação para outras redes móveis nacionais.   



10. Minutos de conversação para a rede fixa nacional. 

Nota: O número de minutos deverão ser maiores ou iguais a zero, caso contrário, o programa deverá 
apresentar um erro e voltar a pedir o seu valor. 

 
Exemplo de funcionamento do programa: 
Input: 

Introduza o plano tarifario (1 ou 2)   
1   
Introduza o tarifario escolhido (1, 2 ou 3)   
3     
Introduza os minutos de conversacao – mesma rede   
60   
Introduza os minutos de conversacao – outras redes moveis   
0   
Introduza os minutos de conversacao – rede fixa   
30   

Output: 
Total gasto com o telemovel = 9.000000 euros  
 

Exemplo de funcionamento do programa: 
Input: 

Introduza o plano tarifario (1 ou 2)   
3 

Output: 
Opcao invalida 

 
 
 


