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Prova experimental (assunto: estrutura condicional) 
 
Orientações:  

 Escreva o seu nome à caneta na prova e na folha de papel almaço, antes de iniciar a avaliação. 
 Separe uma ou duas páginas para rascunho. Identifique-as escrevendo “RASCUNHO” como título. 
 Será avaliada não somente a corretude do programa, mas também a legibilidade e a otimização. 
 Não é permitido sair da sala durante a prova. 

 
1. (Valor: 5,0 pontos)   Faça um programa para calcular o valor em reais do gasto mensal de um aparelho 
elétrico na conta de energia elétrica. Para isto solicite ao usuário a potência em watts do aparelho e a 
qtde de horas que ele fica ligado por dia. Solicite também o valor em reais do Kwh e o percentual de 
impostos. 
 
qtdeKwh = potência * 0,001 * qtdeHorasDia * 31  
valorTotal = qtdeKwh * valorKwh * (1 + percentualImpostos/100) 
 
Exiba o valor total e uma das seguintes mensagens: 
 

Potência Mensagem 
menor que 150 Consumo pequeno. 
de 150 a 500 Consumo médio, use este aparelho com moderação. 
maior que 500 Cuidado!, este aparelho tem um alto consumo 

 
 
 
2. (Valor: 5,0 pontos)   A partir de dois horários (hora e minutos) fornecidos pelo usuário, descubra qual é 
o maior.   
 
Além das horas e dos minutos, solicite também se o horário é “AM” ou “PM”. Para isso use uma variável 
do tipo caractere. 
 
Faça a saída na console da seguinte forma: 
 

 10h 30min AM  é maior do que 9h 40min AM 
 9h 10min PM é maior do que 11h 50min AM 

 


