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Parte I – Factory Method 

Conceitos 

1. Explique o que é uma Simple Factory? 

2. Defina o padrão Factory Method. 

3. Quando o Factory Method deve ser usado? 

4. Como se dá a implementação deste padrão? Descreva a terminologia e estrutura 

(uml). 

Questão 1 – Sanduíche 

Queremos montar uma lanchonete, onde vários sanduíches diferentes podem ser feitos. 

Um sanduíche básico contém: duas fatias de pão, uma fatia de queijo, uma fatia de 

presunto e salada (estrutura base de qualquer sanduiche). No entanto, existem variações 

do sanduiche básico de acordo com os tipos diferentes de ingredientes (veja quadro). 

Tendo o código para o sanduíche base, aplique o padrão de projeto Factory Method para 

que os sanduíches abaixo possam ser feitos na nossa lanchonete. 

 Sanduiches 

Ingredientes 
Lanchonete 

CG 

Lanchonete 

JP 

Lanchonete 

RT 

Pão 

Integral X   

Francês  X  

Bola   X 

Queijo 

Prato X   

Mussarela  X  

Cheddar   X 

Presunto 
De Frango X X  

De Peru   X 

Salada 
Com verdura  X  

Sem verdura X  X 



Parte II – Abstract Factory 

Conceitos 

1. Defina o padrão Abstract Factory. 

2. Quando o Abstract Factory deve ser usado? 

3. Como se dá a implementação deste padrão? Descreva a terminologia e estrutura 

(uml). 

Questão 2 – Sanduíche V2.0 

Refine o código elaborado para a questão 1 com o objetivo de aplicar o padrão de 

projeto Abstract Factory.  

Para tanto, faz-se necessário:  

1. Definir uma interface SanduichesIngredientFactory com os respectivos métodos de 

criação (Factory Methods);  

2. Defina uma interface para cada tipo de produto: PãoIF, por exemplo. 

3. Criar as fábricas concretas que devem implementar a interface definida.  

a. SanduichesIngredientFactoryCG, SanduichesIngredientFactoryJP e 

SanduichesIngredientFactoryRT;   

b. Os Factory Methods devem ser implementados nas respectivas fábricas;  

4. Modifique o método para montagem do sanduiche, para que o mesmo passe a 

receber como parâmetro a fábrica especifica.  

5. Com as alterações sugeridas a Lanchonete será a responsável por criar o sanduiche e 

terá, por composição, uma fábrica de sanduiches.  

6. Modifique, ainda, a classe principal, para que as modificações sejam refletidas.  


