
LISTA 2 DE EXERCÍCIOS 

 

 

1. Mostrar na tela o produto entre 28 e 43. 

2. Mostrar a média aritmética entre 3 números passados pelo usuário. 

3. Lê um número e mostra seu sucessor e seu antecessor na tela. 

4. Lê dois números e mostra a soma. Ante do resultado, deverá aparecer a mensagem: 

SOMA. 

5. Lê um número e mostra a terça parte deste número. 

6. Lê dois números e mostre os seguintes resultados: 

a. Dividendo: 

b. Divisor: 

c. Quociente: 

d. Resto (para calcular o resto de uma divisão, utilize o operador MOD (em C: 

%) 

7. Leia 4 números e mostre a média ponderada, sabendo-se que os pesos são 

respectivamente: 1, 2, 3 e 4. 

8. Lê o saldo de uma aplicação e imprima o novo saldo, considerado o reajuste de 1%. 

9. Entre com a base e a altura de um retângulo e mostre os resultados: 

a. Perímetro (Perímetro é igual à soma dos 4 lados) 

b. Área (Área é igual à lado vezes lado) 

10. Lê o raio de um círculo e mostre como saída o perímetro (2*π*Raio) e a área (π*Raio
2
). 

11. Calcule e mostre a área de um triângulo (área é igual a (base x altura) dividido por 2) 

12. Calcule o valor de uma prestação em atraso, utilizando a fórmula: PRESTAÇÃO = 

VALOR + (VALOR *  (TAXA/100) *  TEMPO). 

13. Leia o numerador e o denominador de uma fração e transforme-o em um número 

decimal. 

14. Lê um valor de hora e informa quantos minutos se passaram desde o início do dia. 

15. Faça um programa que leia a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e dias e 

mostre-a expressa apenas em dias.  

16. Faça um programa que leia dois valores nas variáveis A e B respectivamente, troque o 

valor contido na variável A pelo valor em B, e o valor em B pelo valor em A, isto é, 

imprimiremos A e B com os valores trocados. 

17. Faça um programa que leia cinco números inteiros, calcule e escreva a soma, o produto 

e a média dos números lidos. 

18. Faça um programa que leia dois valores inteiros (X e Y) e calcule X na potência Y. 

Observação: utilizar a função matemática. 



19. Faça um programa que leia A, B e C e calcule a seguinte fórmula: (7*C+5*B) / 

(2*A*3), armazenando-a na variável Result. 

20. Faça um programa que leia a idade de uma pessoa expressa em dias e mostre-a expressa 

em anos, meses e dias. 

21. Faça um programa que leia o número do funcionário, o número de horas trabalhadas 

mensais, o valor que recebe por hora e o número de filhos com idade menor de 14 anos. 

Calcular e escrever o salário deste funcionário, sendo que cada filho menor de 14 anos 

acrescenta 10% do salário. 

22. O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a 

percentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). Supondo 

que a percentagem do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, escrever um 

programa em C que leia o custo de fábrica de um carro e escreva o custo ao 

consumidor. 

23. Faça um programa que leia as variáveis y e z. Após, calcule e mostre o valor de x, dado 

pela expressão: 22 33( )x y y z   . 

 



GABARITO  

 

1. Mostrar na tela o produto entre 28 e 43. 

 
#include<stdio.h> 
main() 
  { 
   int produto; 
   printf ("\nForma 1: O produto entre 28 e 43 eh %d", 28*43); 
   produto=28*43; 
   printf ("\nForma 2: O produto entre 28 e 43 eh %d", produto); 
   getchar(); 
  } 

 

2. Mostrar a média aritmética entre 3 números passados pelo usuário. 

 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
main() 
  { 
   int num1, num2, num3; 
   float media; 
   printf ("\nDigite o primeiro numero: "); 
   scanf ("%d",&num1); 
   printf ("\nDigite o segundo numero: "); 
   scanf ("%d",&num2); 
   printf ("\nDigite o terceiro numero: "); 
   scanf ("%d",&num3); 
   media=(float)(num1+num2+num3)/3; 
   printf ("\nA media eh %.2f\n", media); 
   system("pause");      
  } 

 

3. Lê um número e mostra seu sucessor e seu antecessor na tela. 

 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
main() 
  { 
   int num, sucessor, antecessor; 
   printf ("\nDigite o  numero: "); 
   scanf ("%d",&num); 
   sucessor=num+1; 
   antecessor=num-1; 
   printf ("\nO sucessor do numero digitado eh %d \n", sucessor); 
   printf ("\nO antecessor do numero digitado eh %d \n", antecessor); 
   system("pause");      
  } 

 

4. Lê dois números e mostra a soma. Ante do resultado, deverá aparecer a mensagem: 

SOMA. 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 



main() 
  { 
   int num1, num2, soma; 
   printf ("\nDigite o  numero 1: "); 
   scanf ("%d",&num1); 
   printf ("\nDigite o  numero 2: "); 
   scanf ("%d",&num2); 
   soma=num1+num2; 
   printf ("\nSOMA: %d\n", soma); 
   system("pause");      
  } 

 

5. Lê um número e mostra a terça parte deste número. 

 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
main() 
  { 
   int num; 
   float tercaParte; 
   printf ("\nDigite o  numero: "); 
   scanf ("%d",&num); 
   tercaParte=(float)num/3; 
   printf ("\nA terca parte deste numero eh %.2f\n", tercaParte); 
   system("pause");      
  } 

 

6. Lê dois números e mostre os seguintes resultados: 

a. Dividendo: 

b. Divisor: 

c. Quociente: 

d. Resto (para calcular o resto de uma divisão, utilize o operador MOD (em C: %) 

 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
main() 
  { 
   int dividendo, divisor, quociente, resto; 
   printf ("\nDigite o dividendo: "); 
   scanf ("%d",&dividendo); 
   printf ("\nDigite o divisor: "); 
   scanf ("%d",&divisor); 
   quociente=dividendo/divisor; 
   resto=dividendo%divisor; 
   printf ("\nO dividendo eh %d\n", dividendo); 
   printf ("\nO divisor eh %d\n", divisor); 
   printf ("\nO quociente eh %d\n", quociente); 
   printf ("\nO resto eh %d\n", resto);       
   system("pause");      
  } 

 

7. Leia 4 números e mostre a média ponderada, sabendo-se que os pesos são 

respectivamente: 1, 2, 3 e 4. 



 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
main() 
  { 
   int num1, num2, num3, num4; 
   float media; 
   printf ("\nDigite o primeiro numero: "); 
   scanf ("%d",&num1); 
   printf ("\nDigite o segundo numero: "); 
   scanf ("%d",&num2); 
   printf ("\nDigite o terceiro numero: "); 
   scanf ("%d",&num3); 
   printf ("\nDigite o quarto numero: "); 
   scanf ("%d",&num4); 
   media=(float)(1*num1+2*num2+3*num3+4*num4)/10; 
   printf ("\nO valor da media eh %.2f\n", media); 
   system("pause");      
  } 

 

8. Lê o saldo de uma aplicação e imprima o novo saldo, considerado o reajuste de 1%. 

 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
main() 
  { 
   float saldo, novoSaldo; 
   printf ("\nDigite o saldo: "); 
   scanf ("%f",&saldo); 
   novoSaldo=saldo*1.01; 
   printf ("\nO valor do novo saldo eh %.2f\n", novoSaldo); 
   system("pause");      
  } 

 

9. Entre com a base e a altura de um retângulo e mostre os resultados: 

a. Perímetro (Perímetro é igual à soma dos 4 lados) 

b. Área (Área é igual à lado vezes lado) 

 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
main() 
  { 
   float base, altura, perimetro, area; 
   printf ("\nDigite a base: "); 
   scanf ("%f",&base); 
   printf ("\nDigite a altura: "); 
   scanf ("%f",&altura); 
   perimetro=2*base+2*altura; 
   area= base*altura; 
   printf ("\nO valor do perimetro eh %.2f\n", perimetro); 
   printf ("\nO valor da area eh %.2f\n", area); 
   system("pause");      
  } 

 



 

10. Lê o raio de um círculo e mostre como saída o perímetro (2*π*Raio) e a área (π*Raio
2). 

 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
#define PI 3.1415 
main() 
  { 
   float raio, perimetro, area; 
   printf ("\nDigite o raio: "); 
   scanf ("%f",&raio); 
   perimetro=2*PI*raio; 
   area= PI*raio*raio; 
   printf ("\nO valor do perimetro eh %.2f\n", perimetro); 
   printf ("\nO valor da area eh %.2f\n", area); 
   system("pause");      
  } 

 

11. Calcule e mostre a área de um triângulo (área é igual a (base x altura) dividido por 2) 

 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
main() 
  { 
   float base, altura, area; 
   printf ("\nDigite a base: "); 
   scanf ("%f",&base); 
   printf ("\nDigite a altura: "); 
   scanf ("%f",&altura); 
   area= (base*altura)/2; 
   printf ("\nO valor da area eh %.2f\n", area); 
   system("pause");      
  } 

 

12. Calcule o valor de uma prestação em atraso, utilizando a fórmula: PRESTAÇÃO = 

VALOR + (VALOR *  (TAXA/100) *  TEMPO). 

 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
main() 
  { 
   float valor, taxa, prestacao; 
   int tempo; 
   printf ("\nDigite o valor da parcela: "); 
   scanf ("%f",&valor); 
   printf ("\nDigite a taxa: "); 
   scanf ("%f",&taxa); 
   printf ("\nDigite o numero de dias (tempo): "); 
   scanf ("%d",&tempo); 
   prestacao = valor + (valor*(taxa/100)*tempo);    
   printf ("\nO valor da prestacao eh %.2f\n", prestacao); 
   system("pause");      
  } 

 



13. Leia o numerador e o denominador de uma fração e transforme-o em um número 

decimal. 

 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
main() 
  { 
   int numerador, denominador; 
   float valorDecimal; 
   printf ("\nDigite o valor do numerador: "); 
   scanf ("%d",&numerador); 
   printf ("\nDigite o valor do denominador: "); 
   scanf ("%d",&denominador); 
   valorDecimal=(float)numerador/denominador; 
   printf ("\nO valor em decimal eh %.2f ", valorDecimal); 
   system("pause");      
  } 

 

14. Lê um valor de hora e informa quantos minutos se passaram desde o início do dia. 

 
#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
main() 
  { 
   int horas, minutos, min; 
   printf ("\n **** FORMA 1 - HORAS INTEIRAS ****"); 
   printf ("\nDigite o numero de horas: "); 
   scanf ("%d",&horas); 
   minutos=horas*60; 
   printf ("\nO valor total em minutos eh %d\n", minutos); 
   printf ("\n\n\n **** FORMA 2 **** - HORAS QUEBRADAS"); 
   printf ("\nDigite o numero de horas: "); 
   scanf ("%d",&horas); 
   printf ("\nDigite o numero de minutos da ultima hora: "); 
   scanf ("%d",&min); 
   minutos=horas*60 + min; 
   printf ("\nO valor total em minutos eh %d\n", minutos); 
   system("pause");      

} 
 
 

15) Faça um programa que leia a idade de uma pessoa expressa em anos, meses e 
dias e mostre-a expressa apenas em dias.  

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
main() 
{ 
int anos, meses, dias, total; 
printf ("Digite a idade da pessoa em anos, meses e dias: "); 
scanf ("%d %d %d", &anos, &meses, &dias); 
total=anos*365 + meses*30 +dias; 
printf ("A idade da pessoa em dias eh %d\n", total); 



system ("pause"); 
} 

16) Faça um programa que leia dois valores nas variáveis A e B  respectivamente, 
troque o valor contido na variável A pelo valor em B, e o valor em B pelo valor em A, 
isto é, imprimiremos A e B com os valores trocados. 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
main(){ 
int A, B, aux; 
printf ("Digite o primeiro valor: "); 
scanf ("%d", &A); 
printf ("Digite o segundo valor: "); 
scanf ("%d", &B); 
aux=A; 
A=B; 
B=aux; 
printf ("Os valores sao: %d %d\n", A, B); 
system ("pause"); 
} 

17) Faça um programa que leia cinco números inteiros, calcule e escreva a soma, o 
produto e a média dos números lidos. 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
main(){ 
int n1, n2, n3, n4, n5, soma, produto; 
float media; 
printf ("Digite 5 numeros inteiros: "); 
scanf ("%d %d %d %d %d", &n1, &n2, &n3, &n4, &n5); 
soma=n1+n2+n3+n4+n5; 
produto=n1*n2*n3*n4*n5; 
media=(float)soma/5; 
printf ("A soma, o produto e a media entre os numeros digitados sao %d %d %f\n",soma, produto, 
media); 
system ("pause");  
} 

18) Faça um programa que leia dois valores inteiros (X e Y) e calcule X na potência 
Y. Observação: utilizar a função matemática. 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
main(){ 
float base, expoente, result; 
printf ("Digite a base: "); 
scanf ("%f", &base); 
printf ("Digite o expoente: "); 
scanf ("%f", &expoente); 
result= pow (base, expoente); 
printf ("O resultado eh: %.2f\n", result); 



system ("pause"); 
} 

19) Faça um programa que leia A, B e C e calcule a seguinte fórmula: (7*C+5*B) / 
(2*A*3), armazenando-a na variável Result. 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
main(){ 
float A, B, C, result; 
printf ("Digite o valor de A: "); 
scanf ("%f", &A); 
printf ("Digite o valor de B: "); 
scanf ("%f", &B); 
printf ("Digite o valor de C: "); 
scanf ("%f", &C); 
result=(7*C+5*B) / (2*A*3); 
printf ("O resultado calculado eh %f\n", result); 
system("pause"); 
} 

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

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
main() 
{ 
int anos, meses, dias, total; 
printf ("Digite a idade da pessoa em dias: "); 
scanf ("%d", &total); 
anos=total/365; 
meses=(total-anos*365)/30; 
dias=(total-anos*365-meses*30); 
printf ("A idade da pessoa em anos, meses e dias eh %d %d %d \n", anos, meses, dias); 
system ("pause"); 
} 

21) Faça um programa que leia o número do funcionário, o número de horas 
trabalhadas mensais, o valor que recebe por hora e o número de filhos com idade 
menor de 14 anos. Calcular e escrever o salário deste funcionário, sendo que cada 
filho menor de 14 anos acrescenta 10% do salário. 

#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
main() 
{ 
int numero; 
int horas; 
float valor, salario; 
int filhos; 
printf ("Digite o numero do funcionario: "); 
scanf ("%d", &numero); 
printf ("Digite o numero de hs trabalhadas: "); 



scanf ("%d", &horas); 
printf ("Digite o valor da hora: "); 
scanf ("%f", &valor); 
printf ("Digite o numero de filhos < 14: "); 
scanf ("%d", &filhos); 
salario=horas*valor; 
salario=salario + salario*0.1*filhos; 
printf ("O salario final eh %f\n", salario); 
system ("pause"); 
} 

 

22) O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a 
percentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). 
Supondo que a percentagem do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, 
escrever um programa em C que leia o custo de fábrica de um carro e escreva o 
custo ao consumidor. 

#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
main() 
{ 
 float custoConsumidor, custoFabrica; 
 printf ("\nInforme o valor do custo de fabrica: "); 
 scanf ("%f",&custoFabrica); 
 custoConsumidor=custoFabrica + 0.28*custoFabrica + 0.45*custoFabrica; 
 printf ("\nO valor do custo ao consumidor eh de %.2f\n", custoConsumidor); 
 system("pause"); 
} 

 

23) Faça um programa que leia as variáveis y e z. Após, calcule e mostre o valor de x, 
dado pela expressão: 

x =  y*(y22 + z33) 

#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
#include<math.h> 
main() 
{ 
 float y,z; 
 float x, temp1, temp2; 
 printf ("\nInforme o valor de y: "); 
 scanf ("%f",&y); 
 printf ("\nInforme o valor de z: "); 
 scanf ("%f",&z); 
 temp1=pow(y,22); 
 temp2=pow(z,33); 
 x=sqrt(y*(temp1+temp2)); 
 printf ("\nO valor de x eh %.2f\n", x); 
 printf ("\n\nOu de forma direta...\n"); 
 x=sqrt(y*((pow(y,22))+(pow(z,33)))); 
 printf ("\nO valor de x eh %.2f\n", x); 



 system("pause"); 
} 
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