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Observações 

 O código de cada questão, caso a questão contenha implementação, deve ser salvo 

dentro da pasta com o nome QuestaoX, onde X é o número da questão. 

o Deve ser entregue apenas o código fonte de cada questão (*.java). 

o Certifique-se que seus programas compilam corretamente, se a solução de 

alguma questão não puder ser compilada ela será considerada incorreta. 

 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.  

 Todas as pastas contendo os códigos das questões devem ser empacotadas em um 

arquivo zip ou rar e enviadas até às 24h da data de entrega para 

eduardolfalcao@dcx.ufpb.br. 

o Não serão aceitos trabalhos fora do prazo. 

o Cheque se seu arquivo compactado está corrompido. Se vier corrompido a nota 

será 0. 
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Questão 1 – Princípios de projeto 

Leia os capítulos 1, 2, 3 e 7 (Strategy, Observer, Decorator e Façade). Quais são os 

princípios de projeto abordados nesses padrões? Explique a importância de cada 

princípio. 

Parte I – Decorator 

Questão 2 – Conceitos sobre o padrão Decorator 

Como você define o padrão Decorator? Quando ele deve ser usado? O Decorator se 

encaixa em qual categoria de padrão? Explique o motivo de ele estar nesta categoria. 

Como nós implementamos o padrão? Descreva a terminologia e estrutura (uml). 

Questão 3 – Jogo Cooking Fever 

Prof.: - Quem aqui nunca se viciou em um “addicting game”? Pois é, o Cooking Fever é 

um desses que você passa horas jogando... 

Prof.: - A ideia do Cooking Fever é bastante semelhante ao caso do Starbuzz que vimos 

em sala. Basicamente, tem-se um objeto base e vai adicionando elementos no mesmo da 

maneira que o cliente desejar.  

Prof.: - No Starbuzz, o objeto base era o café, e ele poderia ser complementado com 

leite, chocolate, creme, etc. No jogo Cooking Fever todas as fases têm essa mesma 

ideia, mas para esse exercício vamos implementar a fase do bolo. 

 

Prof.: - Um bolo pode ter apenas um sabor. A princípio, na nossa “padaria”, o cliente 

pode pedir um bolo com um dos seguintes sabores: limão (R$5), laranja (R$5), baunilha 

(R$3) ou chocolate (R$6). 



Prof.: - Além do sabor o cliente pode ou não adicionar uma cobertura. Nossas opções 

são as seguintes: morango (R$1), chocolate (R$1) e doce de leite (R$1.50). 

Prof.: - Se ele desejar, ele pode adicionar uma ou mais frutas. As opções são as 

seguintes: morango (R$1.50), amora (R$2) ou pêssego (R$1). 

1. Implemente o sistema da padaria especificado acima. Para testá-lo, crie um main 

três tipos de bolo diferente a seu critério e imprima a combinação e preço do 

bolo. 

2. Explique o motivo do seu programa seguir o princípio ABERTO-FECHADO. 

Quais seriam os efeitos colaterais de se adicionar novos sabores de bolo e novas 

coberturas e/ou frutas? 

Questão 4 – “{[(1)]}” 

Crie uma classe NumeroUm que tem um método imprimir() que imprime o número “1” 

na tela. Implemente decoradores para colocar parênteses, colchetes e chaves ao redor do 

número (ex.: “{1}”). Combine-os de diversas formas. 

 

Parte II – Façade 

Questão 5 – Conceitos sobre o padrão Façade 

Como você define o padrão Façade? Quando ele deve ser usado? O Façade se encaixa 

em qual categoria de padrão? Explique o motivo de ele estar nesta categoria. Como nós 

implementamos o padrão? Descreva a terminologia e estrutura (uml). 

Questão 6 – Configurando um Home Theater 

Considerando o exemplo visto em sala de aula utilizem o código em anexo para criar 

uma Fachada entre a classe cliente (MeuCinema) e os subsistemas do cinema 

(Amplificador, Tela, DvdPlayer, Pipoqueira, etc). Lembrem-se dos princípios de 

coesão, acoplamento e composição. 


