
IFBA – INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA 
PROVA COMPLEMENTAR INTRODUÇÃO A PROGRAMAÇÃO 
 

1. Jornada de trabalho semanal de um funcionário é de 40 horas. O funcionário que 

trabalhar mais de 40 horas receberá hora extra, cujo cálculo é o valor da hora regular 

com um acréscimo de 50%. Escreva um algoritmo que leia o número de horas 

trabalhadas em um mês, o salário por hora e escreva o salário total do funcionário, 

que deverá ser acrescido das horas extras, caso tenham sido trabalhadas (considere 

que o mês possua 4 semanas exatas). 

 

2. A padaria Hotpão vende uma certa quantidade de pães franceses e uma quantidade de broas 
a cada dia. Cada pãozinho custa R$ 0,12 e a broa custa R$ 1,50. Ao final do dia, o dono quer 
saber quanto arrecadou com a venda dos pães e broas (juntos), e quanto deve guardar numa 
conta de poupança (10% do total arrecadado). Você foi contratado para fazer os cálculos para 
o dono. Com base nestes fatos, faça um algoritmo para ler as quantidades de pães e de broas, 
e depois calcular os dados solicitados. 

 

3. Um motorista deseja colocar no seu tanque X reais de gasolina. Escreva um algoritmo para 
ler o preço do litro da gasolina e o valor do pagamento, e exibir quantos litros ele conseguiu 
colocar no tanque. 6. O restaurante a quilo Bem-Bão cobra R$12,00 por cada quilo de 
refeição. Escreva um algoritmo que leia o peso do prato montado pelo cliente (em quilos) e 
imprima o valor a pagar. Assuma que a balança já desconte o peso do prato. 

 

4. Uma fábrica de camisetas produz os tamanhos pequeno, médio e grande, cada uma sendo 
vendida respectivamente por 10, 12 e 15 reais. Construa um algoritmo em que o usuário 
forneça a quantidade de camisetas pequenas, médias e grandes referentes a uma venda, e a 
máquina informe quanto será o valor arrecadado. 

 

5. Pedrinho tem um cofrinho com muitas moedas, e deseja saber quantos reais conseguiu 
poupar. Faça um algoritmo para ler a quantidade de cada tipo de moeda, e imprimir o valor 
total economizado, em reais. Considere que existam moedas de 1, 5, 10, 25 e 50 centavos, e 
ainda moedas de 1 real. Não havendo moeda de um tipo, a quantidade respectiva é zero. 

 

 
 
 


