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1.  A  seguinte  classe  abstrata  foi  implementada  em  Java  para  representar  funções  matemáticas  do  tipo 
y= f  x

public abstract class FunMatematica{
public abstract double avaliaEm(double x);

            public abstract double calculaIntegral(double x1, double x2);
            public String toString(){
            String saida = "Função Matemática";
            return saida;

}
    }

O método avaliaEm retorna o valor da função num dado ponto x. Já o método calculaIntegral retorna 
o valor da integral definida no intervalo entre x1 e x2. Acrescente na classe FunMatematica os seguintes 
métodos

(a). O método public boolean eIgual(funMatematica f, double x) que retorna verdadeiro 
se as duas funções forem iguais no ponto x.

(b).  O método public boolean eMaiorQue(funMatematica f, double x) que retorna 
verdadeiro se a função for maior que a está resevendo como parâmetro.
2. Implemente a classe Linear que estende a classe FunMatematica e caracteriza uma função matemática 
de tipo linear da dorma  y= f  x=AxB .  Lembrar que a integral deste tipo de função se calcula 
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(a). Reescreva o método toString() para que retorne uma String com o seguinte formato:

Função Matemática
Linear f(x) = Ax + b

            f(x) = 5.3x + 3.1 

3. Dada a Interface Zeros que define as características daqueles objetos matemáticos para os quais podem ser 
calculados os zeros

public interface Zeros{
    int quantosZeros()
    double calculaZero(int i);
{

onde o método quantoszeros retora a quantidade de zeros que aquele objeto matemático tem e o método 
calculaZero recebe como argumento qual o zero que se deseja calcular. 

(a).  Implemente  a  classe  LinearZeros que  extende  Linear e  implementa  Zeros.   Lembrar  que  as 
funções lineares,  como as implementadas no exercício anterior,  tem apenas um zero que se calcula como 
x1=−B/ A

(b). Rescreva o método toString para que retorne uma String com o seguinte formato:

Função Matemática
Linear f(x) = Ax + b

      f(x) = 5.3x + 3.1
Zero x = -0.58490566

Boa Sorte
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