
RETOMADA: 
Observe o Fluxograma abaixo e tente descrever o procedimento realizado por 
ele. 

 
RESOLUÇÃO: 
Este Fluxograma apresenta todos os números pares positivos menores ou iguais 
ao número digitado. 
 
ATIVIDADE PRINCIPAL: 
Crie um Fluxograma que representa um algoritmo que oriente um computador 
a ler um número inteiro maior que 2 e informar se este número é primo ou não. 
Este computador é capaz de realizar as quatro operações básicas. 
 
RESOLUÇÃO: 

 
RAIO X: 
Observe o Fluxograma abaixo que usa números inteiros positivos e explique o 
objetivo do mesmo. 



 
 
RESOLUÇÃO: 
Este Fluxograma lê dois números inteiros diferentes e apresenta os números 
primos que há entre eles. 
 
 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES: 

1. Maria inventou um jogo de adivinhar o número que ela pensou. Funciona 
da seguinte forma: Maria pensa em um número, enquanto um colega 
tenta adivinhar o número pensado. Quando seu colega dá um palpite, o 
jogo tem que dizer se o número que ela pensou é maior ou menor do que 
o palpite dado pelo colega. O jogo acaba quando o colega de Maria acerta 
o número ou quando o número de palpites chega em 5. Crie um 
Fluxograma que represente o jogo inventado por Maria. 
RESOLUÇÃO: 



 
2. Paulo tem um problema com controle do tempo. Ele precisa ter uma 

agenda que informe a ele a quantidade de dias que faltam para uma data 
em que ele tem um compromisso. Crie um Algoritmo que seja capaz de 
ler uma data em que Paulo tenha um compromisso e informe para Paulo 
a quantidade de dias que faltam para cumprir com seu prazo. 
 
RESOLUÇÃO: 
Inicialmente, vamos utilizar o seguinte Fluxograma para determinar a 
quantidade de dias que se passaram desde 01 de janeiro. Vamos chamar 
esse Fluxograma de “DIAS DESDE 01/01”. 

 
 
Em seguida, usaremos o seguinte Fluxograma para ajudar Paulo a se 
organizar: 



 
3. Andreia só corta o cabelo em períodos de Lua Nova. Supondo que 01 de 

janeiro deste ano foi o primeiro dia de Lua Nova, crie um Fluxograma para 
que Andreia verifique qual será a fase da Lua nas datas em que ela tenha 
que ir a uma festa e que pretende cortar o cabelo. Andreia deverá digitar 
uma data e o computador dará como resposta qual é a fase da Lua em 
que aquela data se encontrará. Sabe-se que a Lua tem 4 fases que 
ocorrem nesta ordem (cheia, minguante, nova e crescente) e cada fase 
dura 7 dias. 
RESOLUÇÃO:  
Para este problema, novamente usaremos o procedimento “DIAS DESDE 
01/01”.  



 


