
QUAL É A FORMULA DA PRIMEIRA LEI DE OHM? 

1 – V = R/I 

2 – V = R*I 

3 – V=I/R 

4 – V = R+I 

 

Digite a sua resposta:  

PROGRAMAS PARA TREINAMENTO 

1) CONSÓRCIO de carros. O seu programa irá pedir para o usuário digitar as seguintes informações: Numero de 

prestações do consórcio, quantidade de prestações pagas e valor da prestação. O programa, então, irá dizer qual o 

total já pago pelo consorciado e o saldo devedor (quanto falta a ser pago). 

2) MATEMÁTICA. O programa irá ler dois números e irá dar o resultado das 4 operações matemáticas entre esses 

números (soma, subtração, multiplicação e divisão). Considerar que o usuário pode digitar números com vírgula. 

3) MAIOR,MENOR E MÉDIA. O usuário digitará 3 números. O programa então retornará para a tela a informação de 

qual é o maior número digitado, qual o menor e qual a média dos 3 números. 

4) CONTINUAÇÃO. Com relação ao programa anterior, o programa não poderá aceitar que o usuário digite números 

maiores que 100 ou menores que 0. Caso o usuário digite um desses números, uma mensagem de erro aparecerá na 

tela e o programa volta ao inicio. 

5) QUIZ – jogo de perguntas e respostas (versão 1). 

Deverá aparecer a tela ao lado -> 

Então, se o usuário digitar a resposta correta, deverá aparecer 

na tela uma mensagem de “PARABÉNS, VOCÊ ACERTOU!”. Se 

digitar uma resposta errada, deverá aparecer “Estude mais!”. 

Se o usuário digitar qualquer outro numero que não seja de 1 a 

4 (menor que 1 ou maior que 4), deverá aparecer “Será 

possível! Voce nem sabe digitar uma alternativa?!”.  

6)CALCULADORA DE RESISTÊNCIAS. Faça um programa como o mostrado na tela abaixo. Ele irá pedir para digitar o 

valor de R1 e R2 e então calculará o resultado da REQ Série de R1 e R2 e Paralelo.  

 

7) O programa pedirá para o usuário digitar um número, que pode ser positivo ou negativo. Então, o seu programa 

irá exibir uma contagem de 0 até o número que a pessoa digitou. Se a pessoa digitou um número negativo, a 

contagem irá ser negativa 0, -1, -2.... Se a pessoa digitou um número positivo, a contagem irá ser positiva: 0, 1, 2... 

até chegar ao número digitado. 

  



Pergunta 1: Qual dos componentes abaixo aumenta a sua oposição à corrente 

quando um sinal de maior frequência passa por ele? 

1 – RESISTOR 

2 – CAPACITOR 

3 – INDUTOR 

4 – DIODO 

Digite sua resposta: 

Pergunta 2: O binário 10010110 representa qual numero na base 16? 

1 – 96 

2 – 150 

3 – 226 

4 – Estou com preguiça de calcular 

Digite sua resposta: 

 

Pergunta 3: O Amp. Op. é um componente que amplifica sinais de forma muito 

mais simples que os transistores. Quais são os nomes das entradas de um Amp. 

Op? 

1 – Positiva e Negativa 

2 – Normal e Inversora 

3 – Não-Inversora e Inversora 

4 – NOT e OR 

Digite sua resposta: 

8) QUIZ – versão 2.0. Agora o QUIZ irá fazer 3 perguntas.  

 

Após o usuário digitar a 

resposta, o programa não 

exibirá se está certa ou 

errada. Ele simplesmente 

mostrará as outras perguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após o usuário dar as 3 respostas, o programa deverá ter contado quantos acertos o usuário teve. Se o usuário não 

acertou nenhuma resposta, deverá aparecer na tela a mensagem: REPROVADO. FAÇA O CURSO NOVAMENTE. Se o 

usuário acertou apenas uma questão, aparecerá na tela: REPROVADO. VOCE SÓ ACERTOU 1 QUESTÃO. Se o usuário 

acertou duas questões, aparecerá na tela: OK, VOCE NÃO FOI TAO MAL. DESSA VEZ PASSA. Se o usuário acertou 

todas as três questões, a seguinte mensagem PISCARÁ na tela: PARABÉNS, CAMPEÃO!!! APROVADO COM LOUVOR! 

9) URNA ELETRÔNICA – Versão melhorada. Exiba na tela o número e o nome de cada candidato e então peça para o 

eleitor votar em um deles. Os candidatos são: (10 – Zé Colméia;  15 – Tio Patinhas;  89 – Pica-Pau. 0 – encerra a 

votação).  

O programa irá ficar pedindo votos indefinidamente, até que se aperte 0. Então, o programa exibirá na tela as 

seguintes informações: 

Total de votos de cada candidato;  Porcentagem de votos de cada candidato; Candidato vencedor; (se houver 

empate entre 2 ou 3 candidatos, escrever apenas EMPATE. Não precisa exibir na tela quais foram os candidatos que 

empataram). 

10) RELÓGIO. Faça um pequeno relógio que exiba horas, minutos e segundos. 

Inicialmente o programa pedirá para o usuário digitar o número de horas e minutos. Após isso, ele limpará a tela e 

começará a contar os segundos, de 0 a 59, então incrementa os minutos. Quando os minutos chegarem em 60, 

incrementa a hora e zera os minutos e os segundos. Quando a hora chegar em 24, zera os minutos e os segundos. 

 


