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Teste Inicial 
 
 

Questão 01 (0,5 ponto extra) 
 
Em um banco qualquer, existem notas de R$ 50,00, R$ 10,00, R$ 5,00 e R$ 1,00. Você foi 
contratado para ajudar na programação dos caixas automáticos. Tarefa: escrever um programa 
que, dado o valor total desejado pelo cliente, determine o número de cada uma das notas 
necessário para totalizar o valor de modo a minimizar o número de cédulas entregues.  
 
Por exemplo: se o cliente deseja retirar R$ 50,00, basta entregar 1 nota de R$ 50,00. Se o cliente 
deseja retirar R$ 57,00, é necessário entregar uma nota de R$ 50,00, uma de R$ 5,00 e duas de 
R$ 1,00. Deve ser implementada uma função em C que preenche um vetor de inteiros de 4 
posições, sendo uma posição para cada nota: v[0] se refere às cédulas de R$ 50,00, v[1] às de 
R$ 10,00, v[2] às de R$ 5,00 e v[3] às de R$ 1,00. 

 
(favor utilizar o verso para responder esta questão) 

 
 
 

Questão 02 (0,5 ponto extra) 
 
Após a execução do pseudocódigo abaixo, qual será o valor das variáveis var1 e var2, 
respectivamente?  

 
int cont1 = 0, cont2 = 0, var1 = 0, var2 = 1; 
for (cont1 = 0; cont1 <= 8; cont1++) { 
    var2 = var2 + 1; 
    for (cont2 = 0; cont2 <= 10; cont2 = cont2 + 1) { 
        var1++; 
    } 
} 

 
 
 

Dica: faça a execução passo-a-passo no papel. 
 


