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Funções e Bibliotecas – Lista de Exercícios 03 

1. Vítor gerencia uma imobiliária responsável por controlar o pagamento de condomínio de 3 
importantes prédios do bairro Oceania, e cobrar multas de acordo com a tabela abaixo: 

Edifício Valor do Condomínio Multa por dia de atraso 
Duna R$ 300 2% 

Chateau R$ 450 4% 
Petit R$ 220 3% 

 
Escreva uma função calculaCondominio que receba o nome do edifício e a quantidade de dias 
de atraso no pagamento e retorne o valor total a ser pago. 

Parâmetros Valor Retornado 
"Duna"    0 300 
"duna"    2 312 
"Petit"     6 259.60 

 
2. O estacionamento do Shopping Total era gratuito até o mês passado, mas agora passou a ser 

pago. Cada veículo deverá pagar uma taxa de R$ 3,00 por até 5 horas de estacionamento, e R$ 
2,00 por cada hora ou fração de hora (Ex: 15 minutos, 32 minutos) a mais. Se o veículo for uma 
moto, esses valores caem pela metade. 

Escreva a função calculaEstacionamento que receba o tipo de veículo e seu tempo de 
permanência (total de horas e total de minutos) e retorne o valor a ser pago. 

Parâmetros Valor Retornado 
Veiculo "Carro" 

Horas  4 
Minutos  0 

3.00 

Veiculo "Moto" 
Horas  3 

Minutos  47 
1.50 

Veiculo "Carro" 
Horas  6 

Minutos  20 
7.00 

Veiculo "Moto" 
Horas  7 

Minutos  38 
4.50 

 
3. As vendas de abadás do bloco Balança Mas Não Cai para o sábado de carnaval já são um grande 

sucesso. A estratégia do bloco foi colocar comissários nas ruas para vender as fantasias, cada 
uma custando R$ 80. Para cada abadá vendido, o comissário recebe um percentual de 7%, e 
caso venda mais de 50 fantasias, recebe um bônus de R$ 70.  

a. Crie uma biblioteca chamada Abada com duas funções: calculaComissao e calculaBonus. 

- A função calculaComissao deve receber a quantidade de abadás vendidos e retornar a 
comissão correspondente. 



Parâmetro Valor Retornado 
0 0 
1 5.6 
5 28 

10 56 
 

- A função calculaBonus deve receber a quantidade de abadás vendidos e retornar o valor do 
bônus. 

Parâmetro Valor Retornado 
0 0 

15 0 
50 0 
62 70 

130 70 
 

b. Escreva um programa que receba como entrada a quantidade de fantasias vendidas por 
cada um dos 100 comissários e, usando as funções da biblioteca Abada, exiba o valor total 
pago a cada um deles, e, ao final, o total de abadás vendidos pelo bloco. 

4. Considere a existência de uma biblioteca chamada Revistas que possui as seguintes funções: 

- Função pesquisaEditora: recebe o título da revista e retorna o nome de sua editora. 

- Função pesquisaQuantVendas: recebe o título da revista e retorna a quantidade de exemplares 
já vendidos. 

- Função pesquisaValor: recebe o título da revista e retorna o valor dela. 

Escreva um programa que receba como entrada o título de várias revistas, até que o usuário 
informe o título "FIM", e exiba ao final a quantidade de revistas da Editora Globo, o título da 
revista mais vendida, e o valor médio das revistas com mais de 100 exemplares vendidos. 

5. A companhia aérea Fly resolveu fazer promoções para vôos saindo de João Pessoa na semana 
do reveillon. Veja os preços na tabela: 

Turno Destino Preço 
Recife R$ 100 Diurno 
Natal R$ 80 

Fortaleza R$ 180 Noturno 
Recife R$ 90 

 
a. Crie a biblioteca Fly e escreva nela uma função calculaValorVoo que receba por parâmetro o 

destino e o turno desejados e retorne o valor da passagem.  

Parâmetro Valor Retornado 
Destino "Natal" 
Turno  "Diurno" 80 

Destino "Recife" 
Turno  "Noturno" 90 

Destino "Fortaleza" 
Turno  "Noturno" 180 

 
b. Ainda na biblioteca Fly, escreva uma função validaDadosVoo que receba por parâmetro o 

destino e o turno desejados e retorne True caso o vôo seja realizado pela empresa, ou False 
caso seja um vôo inexistente. 



Parâmetro Valor Retornado 
Destino "Natal" 
Turno  "Diurno" True 

Destino "Fortaleza" 
Turno  "Diurno" False 

Destino "Recife" 
Turno  "Noturno" True 

 

c. Escreva um programa que receba como entrada os dados de 80 passagens vendidas por essa 
companhia e, usando as funções da biblioteca Fly, calcule e exiba: 

a. o valor de cada passagem vendida 

b. o valor total pago por passagens para Recife 

c. a quantidade de passagens vendidas para Fortaleza 

Obs: Sempre que o usuário escolher um vôo inválido, o programa deverá solicitar que ele 
informe novamente os dados. 


