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

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

Métodos:

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

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

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

int qualX() - Retorna a coordenasa x do ponto

int qualY() - Retorna a coordenada y do ponto

1. Implemente uma classe que permita armazenar os últimos 200 pontos do plano visitados por um pixel que se 
movimenta aleatoriamente no plano. A classe, que chamaremos de Trajetoria deve seguir o seguinte 
modelo.

Construtores:

Trajetoria(): Cria uma instância que tem como ponto de partida as coordenadas (0,0)

Trajetoria(int x, int y): Cria uma instância que tem como ponto de partida as coordenadas (x,y)

Métodos:

void movimenta(int dx, int dy): Movimenta o pixel da segunte forma 

● Se dx > 0 movimenta um ponto para direita

● Se dx = 0 não se movimenta na direção de x

● Se dx < 0 movimenta um ponto para esquerda

● Se dy > 0 movimenta um ponto para acima

● Se dy = 0 não se movimenta na direção de y

● Se dy < 0 movimenta um ponto para baixo

boolean esteveEm(Ponto2D p) : retorna verdadeiro se o pixel já esteve no ponto p.

2. Implemente uma classe Ponto2DColor que permita armazenar a cor a localização de um ponto no plano. A 
cor pode ser representada pelas suas componentes R(red - vermelho) G (green – verde) e B (blue – Azul) 
variando entre 0 (sem a componente) e 255 (máxima intensidade da componente). A classe deve seguir o 
seguinte modelo

Ponto2DColor (Classe para guardar as coordenadas e cor do ponto no plano)

Construtores:

Ponto2DColor() - Cria uma instância no ponto de coordenadas (0,0) e de branca (R=255, G=255, 
B=255). 

Ponto2DColor(Ponto2D p, int r, int g, int b) – Cria uma instância que têm as 



coordenadas de p e a cor definida pelas componentes r, g e b.

Métodos:

void defineCor(int r, int g, int b) – Modifica a cor do ponto.

int qualComponenteR() - Retorna o valor da componente vermelha da cor do ponto. 

int qualComponenteG() - Retorna o valor da componente verde da cor do ponto.

int qualComponenteB() - Retorna o valor da componente azul da cor do ponto.

String toString() - Retorna uma String no formato “Ponto nas coordenadas (x,y) de cor (r,g,b)”

3. Implemente um aplicativo que crie uma instância da classe Trajetoria para a qual o pixel se movimenta, 
partindo do ponto (0,0) por toda a borda de uma tela de 640 x 400.

4. Defina quais métodos e atributos deveria ter a classe abstrata TrajetoriaInfinita capaz de armazenar todos os 
pontos visitados por um pixel em um plano utilizando uma lista encadeada.  

Boa Sorte
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