
Lista de exercícios 1 

1) Construa um fluxograma no Flowgorithm que pede para o operador digitar 6 números inteiros. O 

fluxograma deve apresentar na tela o produto (multiplicação) destes 6 números. 

2) Construa um fluxograma no Flowgorithm que pede para o operador digitar o seu nome e o seu endereço. O 

fluxograma deve apresentar na tela a frase: “O nome do operador é” e completar com o nome digitado, deve 

também apresentar na tela a frase: “Ele mora em” e completar com o endereço digitado. 

3) Construa um fluxograma no Flowgorithm que lê um número real do teclado. Se este número for maior que 

5,5 o programa deve imprimir “É maior”, se for igual a 5,5 o programa deve imprimir “É igual”, e se for menor 

que 5,5 o programa deve imprimir “É menor” 

4) Construa um fluxograma no Flowgorithm que imprime os números de 0 a 20 de dois em dois usando o 

bloco de repetição “Para”. 

5) Implemente no Tinkercad um circuito contendo um Arduino UNO com um LED em série com um resistor 

conectado ao pino de saída digital 5. Para este circuito faça um programa que pisca o LED 5 vezes por segundo. 

Apresente o circuito e o programa. 

6) Implemente no Tinkercad um circuito contendo um Arduino UNO com um LED em série com um resistor 

conectado ao pino de saída digital 10 e uma chave que permite enviar nível lógico 0 ou 1 a uma entrada digital 

localizada no pino 3. Para este circuito faça um programa que liga o LED quando a entrada do pino 3 é zero e 

desliga o LED quando a entrada do pino 3 é 1. Apresenta o circuito e o programa. 

Observações 

 Para a entrega dos exercícios deve-se fazer o seguinte. Crie um documento do Word ou algum editor 

equivalente, faça um cabeçario com seu nome etc. Em seguida insira em ordem as respostas dos exercícios. 

Para fluxogramas, exporte o fluxograma do flowgorithm conforme figura a seguir. 

 



Em seguida cole a imagem no editor de texto. 

Para circuitos do Tinkercad cliquem em “compart” e depois em “Instantâneo do seu projeto” como nas 

imagens a seguir. 

 

 

Uma imagem vai ser baixada no computador, basta inserir a imagem no editor. 

Após inserir todas as respostas deve-se gerar um PDF e enviá-lo para o e-mail: 

ricardo.kerschbaumer@ifc.edu.br até o dia 20 de janeiro. 
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