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Atenção: As funções devem ser projetadas e conter todos os elementos do processo que vimos em sala.

1. Projete uma função que encontre o máximo entre dois números dados.

2. [sicp 1.3] Projete uma função que receba 3 números como parâmetros e retorne a soma dos quadrados
dos dois maiores números.

3. Cada cidadão de um país, cuja moeda chama dinheiro, tem que pagar imposto sobre a sua renda.
Cidadãos que recebem até 1000 dinheiros pagam 5% de imposto. Cidadãos que recebem entre 1000 e
5000 dinheiros pagam 5% de imposto sobre 1000 dinheiros e 10% sobre o que passar de 1000. Cidadãos
que recebem mais do 5000 dinheiros pagam 5% de imposto sobre 1000 dinheiros, 10% de imposto sobre
4000 dinheiros e 20% sobre o que passar de 5000. Projete uma função que calcule o imposto que um
cidadão deve pagar dado a sua renda.

4. A nota final em um disciplina é calculada pela média simples de 4 avaliações que valem de 0 a 10. A
partir da nota final os alunos ficam em um de três situações: Aprovado, alunos com nota final maior
ou igual a 7. Reprovado, alunos com nota menor que 4. Exame, alunos com nota maior igual a 4
e menores que 7. Projete uma função que indique a situação de um aluno dado as 4 notas das suas
avaliações.

5. Um construtor precisa calcular a quantidade de azulejos necessários pra azulejar uma determinada
parede. Cada azulejo é quadrado e tem 20cm de lado. Ajude o construtor e defina uma função que
receba como entrada o comprimento e a altura em metros de uma parede e calcule a quantidade de
azulejos inteiros necessários para azulejar a parede. Considere que o construtor nunca perde um azulejo
e que recortes de azulejos não são reaproveitados.

6. (Desafio) Um número inteiro positivo é palíndromo se quando lido da direita para a esquerda ou da
esquerda para a direita é idêntico. Ex: 9119, 1221, 5665, 7337. Projete uma função que verifique se um
dado número inteiro de 4 dígitos é palíndromo, considere que o valor de entrada é o próprio número e
não os quatro dígitos que compõem o número. É possível modificar a sua função de maneira que ela
funcione para qualquer número de entrada e não apenas para números de 4 dígitos?

7. Faça a execução passo a passo das funções definidas nos exercícios anteriores para alguns exemplos.
Para isto você deve criar um novo arquivo, mudar a linguagem para “Beginning Student” e copiar o
código da função e da chamada de exemplo.

Referências
• [sicp]. Structure and Interpretation of Computer Programs

1

https://malbarbo.pro.br
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://github.com/malbarbo/na-progfun
https://mitpress.mit.edu/sicp/

	Referências

