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Comando Condicional – Lista de Exercícios 03 

 
1. Para cada problema a seguir, analise se a solução apresentada é a mais indicada. Caso não 

seja, explique porque e reescreva o código fazendo as mudanças necessárias. 
 

a. O programa deve receber como entrada a 
renda anual de uma pessoa e exibir o 
imposto total a ser pago. Quem ganha até 
12000 fica isento, quem ganha mais de 
60000 paga 7% desse valor, e os demais 
pagam 3% do valor total. 

 
 
 
 

b. O programa deve receber como entrada a 
altura de uma pessoa e exibir uma 
mensagem informando se ela é de estatura 
baixa, mediana ou alta. 

 
 
 
 

c. O programa deve receber como entrada 
três números inteiros e exibir qual o maior 
deles. (Dica: desconsidere a possibilidade 
de números iguais na entrada) 

 
 
 
 
 
 
 

2. Pensando no grande número de motoristas que viajam no feriado, o posto de 
combustíveis Abasteça Já resolveu fazer uma super promoção, oferecendo preços abaixo 
do mercado: 

Tipo de Combustível Valor por Litro 

Gasolina R$ 2,53 

Etanol R$ 2,09 

Diesel R$ 1,92 

 
Além disso, todos os clientes que abastecerem seus veículos com mais de 30 litros de 
etanol serão premiados com uma troca de óleo. Escreva um programa para esse posto de 
modo que ele receba como entrada o combustível escolhido e o valor em dinheiro que se 

rendaAnual = float (input()) 
if (rendaAnual <= 12000): 
   imposto = 0 
if (rendaAnual > 60000): 
   imposto = rendaAnual*0.07 
else: 
   imposto = rendaAnual*0.03 
print(imposto) 

altura = float (input()) 
if (altura <= 1.40): 
   print("Estatura Baixa") 
else: 
   if (altura < 1.65): 
      print("Estatura Mediana") 
   else: 
      print("Estatura Alta") 

a = int (input()) 
b = int (input()) 
c = int (input()) 
if (a > b) and (a > c): 
   print(a) 
if (b > a) and (b > c): 
   print(b) 
if (c > a) and (c > b): 
   print(c) 
 



deseja gastar, e informe o total de combustível abastecido e uma mensagem indicando se 
o cliente ganhou ou não a troca de óleo. 

 

Dados de entrada para teste Resultado esperado 

Combustível  Gasolina 
Valor  50 

Litros  19.76 
Não ganhou troca de óleo 

Combustível  Etanol 
Valor  120 

Litros  57.42 
Ganhou troca de óleo 

Combustível  Diesel 
Valor  70 

Litros  36.46 
Não ganhou troca de óleo 

Combustível  Etanol 
Valor  34 

Litros  16.27 
Não ganhou troca de óleo 

 
3. A viação Rapidinho cobra R$ 350 pelo aluguel de ônibus (capacidade: 42 pessoas) e R$ 

200 por van (capacidade 20 pessoas). Escreva um programa que receba como entrada a 
quantidade de pessoas de uma excursão e exiba a quantidade de ônibus e vans que 
deverão ser alugados e o valor a ser pago por cada pessoa da excursão, sabendo que: 
 

 A escolha entre alugar ônibus e vans dependerá da quantidade de pessoas, mas a 
preferência é que sejam preenchidos primeiro os ônibus, e depois as vans 
necessárias.  

 

 A despesa geral será dividida igualmente por todos os participantes, não 
importando quem irá de ônibus ou de van. 

 

Dado de entrada  
para teste 

Resultado esperado 

17 
1 van 

R$ 11,76 por pessoa 

36 
2 vans 

R$ 11,11 por pessoa 

46 
1 ônibus e 1 van 

R$ 11,95 por pessoa 

81 
1 ônibus e 2 vans 

R$ 9,25 por pessoa 

 
4. Luzia é fã do Cirque du Soleil e desde que soube que haverá apresentações no Brasil, tem 

mobilizado amigos e familiares para ir. Ela já pesquisou informações sobre transporte e 
ingressos, e agora precisa organizar o orçamento da viagem. 

 
Há três tipos de ingresso, dependendo do setor escolhido: platéia VIP (R$ 350), cadeira 
(R$ 200) e arquibancada (R$ 100). Estudantes têm direito a 50% de desconto (meia-
entrada) em todos os setores, exceto na platéia VIP. Também é cobrada uma taxa de 
conveniência correspondente a 5% do valor do ingresso. Escreva um programa que 
receba como entrada o setor escolhido e o tipo de ingresso (inteira ou meia) e exiba o 
valor total a ser pago. 

 

Dado de entrada  
para teste 

Resultado esperado 

Setor  Arquibancada 
Ingresso  Inteira 

R$ 105,00 

Setor  Arquibancada 
Ingresso  Meia 

R$ 55,00 



Setor  Cadeira 
Ingresso  Inteira 

R$ 210,00 

Setor  Cadeira 
Ingresso  Meia 

R$ 110,00 

Setor  Platéia Vip 
Ingresso  Inteira 

R$ 367,50 

Setor  Platéia VIP 
Ingresso  Meia 

Tipo de ingresso inválido 

Setor  Camarote 
Ingresso  Inteira 

Setor inválido 

 


