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Observações 

 O código de cada questão deve ser salvo dentro da pasta com o nome QuestaoX, onde X 

é o número da questão. 

 Utilizem as convenções de java (ex.: camelCase, etc.) para nomes de atributos, métodos 

e classes. Se não souber pesquise na Internet. 

 Se seu programa estiver igual ao do seu colega vocês terão notas iguais, iguais a 0.  

 Envie seu código para o github, e envie sua id github para eduardolfalcao@dcx.ufpb.br, 

com assunto de email “POO – 2017.1 – id github”. 

 Não serão aceitos trabalhos fora do prazo. 
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Questão 1 

Escreva uma classe para conter 2 membros do tipo real chamados largura e altura e 

chame a classe de Retangulo. 

A classe deve possuir os seguintes métodos:  

 um construtor que inicialize os atributos com zero e outro construtor com 

parâmetros para inicializar os atributos;  

 um método toString();  

 um método equals();  

 um método de acesso para alterar a altura;  

 um método de acesso para alterar a largura;  

 um método de acesso para retornar a altura;  

 um método de acesso para retornar a largura;  

 um método para calcular e retornar o perímetro do retângulo;  

 um método para calcular e retornar a área do retângulo.  

Observação: sempre valide os atributos que estão sendo atualizados. Certifique-se de 

usar os modificadores de acesso adequados para as variáveis e para os métodos. 

Crie um programa (main) para testar a classe anterior. 

Questão 2 

Defina uma classe Java para representar uma pessoa. Uma pessoa, no nosso 

caso,  possui os seguintes atributos:  

 Nome  

 Idade  

 Altura   

 Peso  

 Sexo  

A classe deve possuir métodos para modificar e acessar cada um dos atributos, 

construtores,  um método para calcular o IMC (Índice de Massa Corpórea) e um método 

toString() que fornece o nome da pessoa e uma descrição de sua categoria de acordo 

com o IMC 

O IMC é obtido através da divisão do peso pela altura (em metros) ao quadrado e é 

interpretado da seguinte forma:  

    IMC <= 18,5:  Abaixo do peso normal  

    18,5 < IMC <= 25:  Peso Normal  

     25 < IMC <= 30: Acima do peso normal.  

     IMC > 30: Obesidade  

Observação: sempre valide os atributos que estão sendo atualizados. Certifique-se de 

usar os modificadores de acesso adequados para as variáveis e para os métodos. 



Crie um programa para testar a classe anterior. 

Questão 3 

Crie uma classe Java para representar um polígono qualquer. Um polígono é composto 

por um conjunto de pontos e cada ponto possui duas coordenadas, x e y.  A classe Ponto 

deve possuir métodos para acessar e modificar as suas coordenadas, um métodos 

equals() e um método toString(). A sua classe Polígono deve possuir métodos para 

adicionar e remover pontos, acessar o conjunto de pontos, um  toString() e um método 

para calcular a sua área.  Um exemplo de polígono: 

 

Para calcular a área de um polígono qualquer, desde que seus lados não se 

interceptem,  podemos utilizar a seguinte fórmula: 

 

Observações:  

 No nosso problema não trataremos de polígonos com interseções de lados, como 

os abaixo. 

 

 Um polígono não pode ter pontos repetidos. 

 Deve-se tratar o primeiro ponto do polígono como sucessor do último ponto no 

cálculo da área. 

Observação: sempre valide os atributos que estão sendo atualizados. Certifique-se de 

usar os modificadores de acesso adequados para as variáveis e para os métodos. 



Crie um programa para testar a classe anterior. Aqui tem um caso que vocês podem 

testar e verificar o método de calcular área:  

 

Questão 4 

Escreva uma classe que represente um array de bits. Esta classe deve fornecer métodos 

para acessar um bit, modificar o valor de um bit, um método toString() que retorna o 

conteúdo do array de bits, um método equals() e métodos para realizar as operações 

lógicas AND, OR e NOT aplicados a arrays inteiros de bits. O construtor da classe deve 

receber como parâmetro o tamanho do array. Devem ser tratadas exceções que possam 

ocorrer durante o acesso ao array. Use a memória de forma eficiente. 

Crie um programa para testar a classe anterior. 
 

Questão 5 

Qual a diferença entre sobreposição e sobrecarga de métodos em Java? 

Questão 6 

O que são classes abstratas e interface em Java. Quando devemos usar uma classe 

abstrata ou interface em Java? 

Questão 7 

Qual a diferença entre herança e composição em Java? 

Questão 8 

Implemente o seguinte modelo:  



 

Na classe TestaCadastro, cadastre 3 clientes, 3 funcionários e 3 gerentes. Depois 

imprima o cadastro de todas as pessoas, o que inclui o imposto que ela é submetida caso 

ela seja-um funcionário. 

Questão 9 

Crie a seguinte hierarquia de classes: 

 Uma interface para representar qualquer forma geométrica, definindo métodos 

para cálculo do perímetro e cálculo da área da forma;  

 Uma classe abstrata para representar quadriláteros que implementa a interface 

sobre formas geométricas. Seu construtor deve receber os tamanhos dos 4 lados 

e o método de cálculo do perímetro já pode ser implementado; 

 Classes para representar retângulos e quadrados. A primeira deve receber o 

tamanho da base e da altura no construtor, enquanto a segunda deve receber 

apenas o tamanho do lado;  

 Uma classe para representar um círculo. Seu construtor deve receber o tamanho 

do raio. 

Crie uma classe de Teste que instancie 2 retângulos, 2 quadrados e 2 círculos e as 

armazene em um vetor . Em seguida, imprima: a) os dados (lados ou raio); b) os 

perímetros; e c) as áreas de todas as formas. 

 

pessoas : List<Pessoa> 

 


