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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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Parte I – Singleton 

Questão 1 – Conceitos sobre o padrão Singleton 

a) Defina o padrão Singleton. 

b) Quando o Singleton deve ser usado? 

c) Como se dá a implementação deste padrão? Descreva a terminologia e estrutura 

(uml). 

d) Quais são as três soluções para evitar que a sua classe Singleton tenha problemas 

quando múltiplas threads a utilizam? Disserte brevemente sobre cada uma, 

explicando suas vantagens/desvantagens. 

Questão 2 – Incremental 

a) Escreva, compile e execute o programa abaixo. Em seguida, troque sua 

implementação para que a classe Incremental seja Singleton. Execute novamente 

e veja os resultados. 

 

 

class Incremental { 

 private static int count = 0; 

 private int numero; 

 public Incremental() { 

  numero = ++count; 

 } 

 public String toString() { 

 return "Incremental " + numero; 

 } 

} 

 

 

public class TesteIncremental { 

 public static void main(String[] args) { 

  for (int i = 0; i < 10; i++) { 

   Incremental inc = new Incremental(); 

   System.out.println(inc); 

  } 

 } 

} 

 

 

b) Imagine que o objeto Incremental (Singleton) é utilizado por várias threads. 

Reimplemente sua solução com o intuito de garantir que diferentes threads 

nunca consigam criar mais de uma instância da classe Incremental. Explique as 

vantagens e/ou desvantagens da abordagem que você utilizou para tornar sua 

classe Incremental (Singleton) thread-safe. 

 



 

Parte II – Adapter 

Questão 3 – Conceitos sobre o padrão Adapter 

a) Defina o padrão Adapter. 

b) Quando o Adapter deve ser usado? 

c) Como se dá a implementação deste padrão? Descreva a terminologia e estrutura 

(uml) da abordagem Object Adapter e Class Adapter. 

d) Qual das duas abordagens (Object Adapter e Class Adapter) é a mais poderosa? 

Por que? 

Questão 4 – Somador 

Abaixo estão os códigos fonte de um cliente, uma interface para um somador que ele 

espera utilizar e uma classe concreta que implementa uma soma, mas não da maneira 

esperada pelo cliente. Como você pode ver abaixo, o cliente espera usar uma classe que 

soma inteiros em um vetor, mas a classe pronta soma inteiros em uma lista. Crie um 

adaptador (abordagem Object Adapter) para resolver esta situação. 

 

 

public class Cliente { 

 private SomadorEsperado somador; 

 private Cliente(SomadorEsperado somador) { 

  this.somador = somador; 

 } 

 public void executar() { 

  int[] vetor = new int[] {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; 

  int soma = somador.somaVetor(vetor); 

  System.out.println("Resultado: " + soma); 

 } 

} 

 

 

public interface SomadorEsperado { 

 int somaVetor(int[] vetor); 

} 

 

 

import java.util.List; 

public class SomadorExistente { 

 public int somaLista(List<Integer> lista) { 

  int resultado = 0; 

  for (int i : lista) resultado += i; 

   return resultado; 

 } 

} 

 



Questão 5 – Termômetros 

Suponha que você está implementando o sistema de uma estação meteorológica 

brasileira cuja medida utilizada para temperatura é Celsius. Uma das interfaces do seu 

sistema é a interface MedidorCelsiusIF, cujo método medirTemperatura() retorna 

sempre um valor double referente à temperatura na medida Celsius. O gerente do 

projeto decidiu comprar o termômetro no exterior, e, portanto este equipamento só mede 

no formato Farenheit. Abaixo veja a classe MedidorFarenheit da lib adquirida e o 

diagrama de classes do projeto.  

P.S. 1: a classe MedidorFarenheit da lib adquirida já está compilada – não 

podemos alterá-la. 

P.S. 2: °C = (°F − 32) ÷ 1,8  fórmula para converter a temperatura de 

Farenheit para Celsius 

 

import java.util.Random;  

public class MedidorFarenheit { 

 public double getTemperaturaFarenheit(){ 

  return new Random().nextDouble(); //simulando o termometro 

 } 

} 

 

 

a) Crie um Adaptador (AdaptadorFarenheitParaCelsiusObjectAdapter) utilizando 

a abordagem Object Adapter para utilizar a biblioteca comprada. 

b) Crie um Adaptador (AdaptadorFarenheitParaCelsiusClassAdapter) utilizando 

a abordagem Class Adapter para utilizar a biblioteca comprada. 

c) Explique a razão de ambos os adaptadores implementados respeitar o princípio 

“aberto/fechado”.  

 

 


