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Funções e Bibliotecas – Exercício Laboratório 

Os Correios realizam entregas por todo o país. O valor cobrado depende do tipo de item enviado 
(documento ou pacote), do peso, da necessidade de embalagem especial, e da urgência de entrega 
preferida pelo cliente. Observe as tabelas abaixo e crie a biblioteca de funções e o programa 
necessários para funcionamento de uma agência dos Correios. 

 

 

 

1. Crie um arquivo chamado bibliotecaCorreios. Nele você deverá criar todas as funções pedidas. 

2. Crie uma função validaTipoItem que receba como entrada um tipo de item e retorne True caso 
seja válido, ou False caso contrário.  

Parâmetro Valor Retornado 
PACOTE True 

Doc False 
5 False 

 

3. Crie uma função validaPeso que receba como entrada o peso de um item (em quilos) e retorne 
True caso seja maior ou igual a zero, ou False caso contrário.  

Parâmetro Valor Retornado 
5 True 

0.8 True 
-2 False 

 

4. Crie uma função convertePeso que receba como entrada o peso de um item (em quilos) e 
retorne o valor equivalente em gramas. 

Parâmetro Valor Retornado 
5 5000 

0.8 800 
 

5. Crie uma função calculaCustoItem que receba como entrada o tipo de item e o peso (em 
gramas) e retorne o custo correspondente. 

Parâmetros Valor Retornado 
Pacote           300 0.90 
Documento  150 0.30 
Documento     0    0 

 

6. Crie uma função validaEmbalagem que receba como entrada um tipo de embalagem e retorne 
True caso seja válido, ou False caso contrário. 

Parâmetro Valor Retornado 
Pequena True 
MÉDIA True 

G False 

Tipo de Entrega Custo 
Normal Nenhum acréscimo 
Sedex Acréscimo de R$ 5 

Sedex 10 Acréscimo de R$ 8 

Embalagem Custo 
Pequena R$ 4 

Média R$ 7 
Grande R$ 10 

Tipo de Item Custo (por quilo) 
Documento R$ 2.00 

Pacote R$ 3.00 



7. Crie uma função calculaCustoEmbalagem que receba como entrada o tipo de embalagem 
desejada e retorne o custo correspondente. 

Parâmetros Valor Retornado 
Pequena 4 

Média 7 
GRANDE 10 

 

8. Crie uma função validaEntrega que receba como entrada um tipo de entrega e retorne True 
caso seja válido, ou False caso contrário. 

Parâmetro Valor Retornado 
Normal True 
SEDEX True 

SEDEX 20 False 
 

9. Crie uma função calculaCustoEntrega que receba como entrada o tipo de entrega desejada e 
retorne o custo correspondente. 

Parâmetros Valor Retornado 
Normal 0 
Sedex 5 

Sedex 10 8 
 

10. Escreva um programa que receba como entrada os dados de um envio (tipo de item, peso, 
embalagem pedida e tipo de entrega) e, utilizando as funções da biblioteca criada, calcule e 
exiba seu custo total. (Obs: o uso de embalagem especial é opcional) 

11. Agora modifique o programa anterior para que ele receba os dados de 50 envios feitos em uma 
semana, calcule e exiba o total arrecadado pela agência. 

12. Modifique novamente o programa para que ele exiba também a quantidade de pacotes 
enviados por SEDEX naquela semana. 

13. Modifique uma vez mais para que seja calculado e exibido o peso total em gramas de todos os 
itens enviados. 

 


