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Nome: _____________________________________________

O gerente  de uma fabrica de computadores  quer  controlar  a  produtividade de seus montadores 
através  de  um  sistema  informatizado.  Os  desenvolvedor  propõem  o  seguinte  modelo  para 
representar cada um dos seus funcionários.  

Montador

nome

identidade

dias trabalhados

quantidade total de computadores montados

produtividade diária

maior produtividade

menor produtividade

Este modelo seria utilizado para controlar cada um dos montadores da fábrica. De cada um deles 
seria  controlada  a  quantidade  de  computadores  montados  no  final  de  cada  dia  de  trabalho, 
determinando então a produtividade do montador nesse dia e armazenando a quantidade total de 
computadores montados e dias trabalhados. No final de cada dia é estimada também qual a maior e 
a  menor  produtividade  já  alcançada  por  um operário  da  fábrica  eu   um dia  de  trabalho.  Para 
implementar este modelo em Java através de uma classe:

1. [2.0] Implemente a classe e defina:
a) Escolha que tipos de dados deverão ser utilizados para representar os atributos nome, 

identidade,  dias  trabalhados,  quantidade  total  de  computadores  montados,  e 
produtividade diária. Justifique e escolha nomes apropriados para os mesmos.

b) Escolha que tipos de dados e de que forma deverão ser declarados os atributos maior 
produtividade e menor produtividade. Escolha nomes apropriados para os mesmos. 

c) Como  ficaria  a  declaração  da  classe  e  seus  atributos.  Considere  que  todos  os 
atributos são private e a classe é public.

2. [2.5] Para criar instâncias da classe de forma apropriada implemente.
a) Um construtor que recebe como argumentos o nome e a identidade do montador.
b) Um construtor que recebe como argumento o nome, a identidade e a quantidade de 

computadores produzida no primeiro dia de trabalho.
3. [3.0] Para manipular os estados da classe implemente os seguintes métodos public:

a) O  método void  produçãoDoDia(int  quantidade) que  adiciona  à 
instância a quantidade de computadores montados num dia de trabalho.

b) O método  float produtividadeMedia() que retorna qual a produtividade 
média do montador. 

c) O  método  float  qualProdutividadeDoDia() que  retorna  qual  a 
produtividade do último dia de trabalhado pelo montador. 

d) O método  float qualMelhorProdutividade() que retorna qual a melhor 
produtividade alcançada por um montador num dia de trabalho

e) O  método  float  qualPiorProdutividade() que  retorna  qual  a  pior 



produtividade alcançada por um montador num dia de trabalho
4. [2.5] Para gerar números aleatórios  em java basta incluir na definição da classe clausula:

import java.util.Random;
e depois criar uma instância da classe Random da seguinte forma:
Random generator = new Random();
Números de inteiros aleatórios podem ser gerados então da seguinte forma:
int r = generator.nextInt();
Para testar o funcionamento classe implemente um aplicativo Fabrica em Java que:

a) Crie uma instância da classe com nome “nome 1” e identidade “21314-6DF”.
b) Crie uma instância da classe com nome “nome 2” e identidade “32452-8DA”.
c) Gere a produção de computadores de 10 dias de trabalho supondo que cada um deles 

produz entre 20 e 40 computadores por dia.
d) Imprima qual dos dois montadores produz, em média, mais computadores por dia. 
e) Imprime qual  foi  a  maior e  a  pior produtividade alcançada  por  um montador  na 

fábrica. 

Boa Sorte
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