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Exercícios
1. Desenvolva um algoritmo em pseudocódigo que leia um número e apresente o fatorial de todos os
números ímpares entre 1 e o número informado. O fatorial de número consiste na multiplicação deste
número por todos os números menores que este até 1. Ex: Fatorial de 5: 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120.

2. Elabore um fluxograma que represente a estrutura de software de um caixa eletrônico de banco.
Para acessar quaisquer funções deve solicitado ao cliente do banco a confirmação de senha, caso a
senha informada esteja errada solicitar a digitação novamente. Caso seja digitado a senha errada três
vezes consecutivas deverá ser bloqueado o cartão do usuário. Clientes com cartão NÃO bloqueado
poderá efetivar as seguintes opções:


1 - Saldo;



2 - Saque (se houver saldo, o valor deve ser subtraído do saldo atual);



3 - Transferências entre contas (se houver saldo, o valor deve ser subtraído do saldo atual);



O programa deverá terminar somente se for lido um lançamento de código 04486.

3. Desenvolva uma estrutura em Shell Script para um relógio digital. Para isso utilize funções de
Segundos, Minutos e Horas. O relógio deve começar conforme configuração de hora definida pelo
usuário (EX: 14:35). Dica: utilize o comando sleep e realize contagem para 60 segundos, 60 minutos e
número de horas.
4. Desenvolva uma calculadora em Shell Script que possua o menu:
- Soma/subtração/multiplicação/divisão entre N números
- Raiz Quadrada de N
- Inverso de N
- Quadrado de N
- Fatorial de N
- Sair
Utilize o condicional case. Para realizar as operações desenvolver funções específicas para cada
funcionalidade, passando os parâmetros necessários e retornando os resultados.

