
Linguagem de Programação III

Segunda Prova Escrita.
3 de Dezembro de 2007.

Nome: _____________________________________________

O seguinte modelo foi implementados em Java na classe Ponto2D

Ponto2D (Classe para representar pontos no plano)

Construtores:

Ponto2D() – Cria um ponto com coordenadas (0,0).

Ponto2D(float x, float y) – Cria um ponto com coordenadas (x,y).

Ponto2D(Ponto2D p) – Cria um ponto com as mesmas coordenadas do ponto p.

Métodos:

void movePara(float x, float y) – Move as coordenadas para o ponto (x, y)

void movePara(Ponto2D p) – Move as coordenadas para as do ponto p

void moveEm (float dx, float dy) – Acrecenta dx e dy às coordenadas x e y

float qualX() - Retorna a coordenasa x do ponto

float qualY() - Retorna a coordenada y do ponto

1. Implemente uma classe Disparos que permita armazenar as coordenadas dos disparos feitos por um atleta 
numa competição de tiro ao alvo. A classe deve seguir o seguinte modelo

Disparos (Classe para guardar as coordenadas dos disparos no alvo)

Construtores:

Disparos() - Cria uma instância que permite armazenar 10 disparos

Disparos(int quant) – Cria uma instância que permite armazenar quant disparos

Métodos:

void novoDisparo(float x, float y) – Adiciona um novo ponto

void novoDisparo(Ponto2D p) - Adiciona um novo ponto 

String toString() - Imprime os resultados armazenados ordenados em ordem crescente da distância ao 
centro do alvo. 

Obs: Pese a que a classe é construída para armazenar uma determinada quantidade de disparos nela podem 
ser armazenados qualquer quantidade de resultados.1

2. Implemente a classe Ponto2DC que estende a classe Ponto2D para que a mesma consiga armazenar também 
a cor do ponto. A cor deve ser representada por três parâmetros R, G e B que gaurdan os valores das 
componentes de vermelho, verde e azul de uma cor. Os valores estão compreendidos no intervalo de 0 a 255.

3. Poderíamos utilizar de alguma forma as duas classes implementadas nesta prova para armazenar os resultados 
de uma competição em que os atletas dispara contra o mesmo alvo utilizando bolas de tinta? Argumente.

Boa Sorte
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