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Nome: _____________________________________________

O gerente de vendas de uma loja de equipamentos agrícolas o sistema de registro de clientes. Para 
desenvolver um sistema apropriado os programadores propõem o seguinte modelo

Cliente

nome

identificador

pedido atual

quantidade de pedidos feitos

 estado do último pedido

e-mail

quantidade total de pedidos

O modelo permite acompanhar os pedidos feitos por cada cliente. O  identificador é um número 
seqüencial que permite identificar cada cliente e contabilizar quantos clientes temos no sistema. O 
campo pedido atual armazena o número do pedido atualmente em andamento deste cliente. Uma 
vez que o pedido é entregue pode-se definir o  estado do último pedido como concluído. Nunca 
pode  ser  criado um novo pedido enquanto exista  um pedido  não concluído.  A  quantidade de 
pedidos feitos por cada cliente assim como a  quantidade total de pedidos feitos por todos os 
clientes pode ser contabilizado por este modelo que guarda também o e-mail de contato do cliente. 
Com o objetivo de implementar este modelo como uma classe em java: 

1. [2.0] Para de implementar a classe Cliente
a) Determine quais dos nomes definidos no modelo não podem ser utilizados como 

nomes para atributos da classe e escolha nomes apropriados para estes atributos.
b) Escolha que tipos de dados deverão ser utilizados para representar cada atributo e 

justifique.
c) Para  poder  determinar  qual  o  identificador  de  cada  cliente  se  faz  necessário 

implementar um novo atributa da classe. Como deve ser definido este atributo?  
d) Como ficaria  a declaração da classe e  de 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  o   nome e  e-mail.  Neste  casso supomos que estamos 
apenas cadastrando um novo cliente que ainda não fez nenhum pedido.

b) Um construtor que recebe o nome e e-mail e o número de um pedido que está sendo 
aberto por este cliente.

3. [3.0] Para manipular os estados da classe implemente os seguintes métodos public:
a) O método boolean novoPedido(int numPedido) que adiciona u novo 

pedido ao cliente.  Casso exista  um pedido em andamento não é aberto este novo 
pedido e o método retorna false.

b) O método  void pedidoConcluido() que define o pedido atual deste cliente 
como concluido.

c) O método  int quantosPedidosCliente() que retorna quantos pedidos já 



fez este cliente.
d) O método  boolean estadoUltimoPedido() que retorna  true se  o  último 

pedido estiver concluido.
e) O método  int quantidadeTotalPedidos() que retorna a quantidade total 

de pedidos feitos por todos os clientes.
f) O método String qualEMail() que retorna o e-mail de contato do cliente.
g) O método String qualNome() que retorna o nome do cliente.
h) Um método String toString() para esta classe.

4. [2.5] Para testar o funcionamento classe Cliente implemente um aplicativo Loja em Java 
que:

a) Crie uma instância c1 da classe Cliente que seja inicializada com  o nome “Cliente 
1” e e-mail “azucar@uol.com.br”.

b) Crie uma instância c2 da classe Cliente que seja inicializada com  o nome “Cliente 
2”, e-mail “farinha@gmail.com”  e pedido 123456.

c) Crie uma instância c3 da classe Cliente que seja inicializada com  o nome “Cliente 
3”, e-mail “manga@ig.com.br”.

d) Crie um novo pedido para c1 com número de pedido 123234.
e) Crie um novo pedido para c2 com número de pedido 123235.
f) Crie um novo pedido para c3 com número de pedido 123236..
g) Imprima o total de pedidos feitos por todos os clientes.
h) Imprima o estado de cada um dos clientes. 

Boa Sorte


	Linguagem de Programação III
	Primeira Prova Escrita. Segunda chamada


