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você informa size.Length e o compilador entende que você está informando o tamanho da variável size como int e que o tamanho é 500. O
compilador entendeu que você está informando a quantidade de itens que você precisa, com base no inteiro size.Vai criar uma variável inteira de
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inteira está sendo usada. Resolvendo esse problema: Na primeira linha do segundo while, você informa size.Length, no caso, você informa a
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