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Construtores e sobrecarga

1. Escreva um construtor para a classe Lampada de forma que instâncias desta só possam ser 
criadas se um estado inicial for passado para o construtor.  Esse estado pode ser o valor 
booleano que indica se a lâmpada está acesa (true) ou apagada (false).

2. Considere  a  classe  Lampada que  também  representa  o  número  de  watts  da  lâmpada. 
Escreva dois construtores para a classe: um que recebe como argumentos o número de watts 
da lâmpada, e outro, sem argumentos, que considera que a lâmpada tem 60 watts por default.

3. Identifique e explique o(s) erro(s) na classe abaixo.
class Data
  {
  private byte dia,mês;
  private short ano;
  private Data(byte d,byte m,short a)
    {
    dia = d; mês = m; ano = a;
    }
  } // fim da classe

4. Identifique e explique o(s) erro(s) na classe abaixo.

class Ponto2D
  {
  private double x,y;
  Ponto2D()
    {
    Ponto2D(0.0,0.0);
    }
  Ponto2D(double coord1,double coord2)
    {
    x = coord1; y = coord2;
    }
  } // fim da classe

5. Identifique e explique o(s) erro(s) na classe abaixo.

class Ponto2D
  {
  private double x,y;
  Ponto2D(double _x,double _y)
    {
    x = _x; y = _y;
    }
  Ponto2D(double coord1,double coord2)
    {
    x = coord1; y = coord2;
    }
  } // fim da classe



6. Identifique e explique o(s) erro(s) na classe abaixo.

class DemoConstrutor
  {
  private int a,b;
  DemoConstrutor()
    {
    System.out.println("No construtor sem argumentos...");
    DemoConstrutor(0,0);
    }
  DemoConstrutor(int xa,int xb)
    {
    System.out.println("No construtor com argumentos...");
    a = xa; b = xb;
    }
  } // fim da classe

7. Identifique e explique o(s) erro(s) na classe abaixo.

class Media
  {
  public int Media(int a,int b)
    {
    return (a+b)/2;
    }
  public double Media(int a,int b)
    {
    return (a+b)/2;
    }
  } // fim da classe

8. Escreva dois construtores para a classe Contador, um que não receba argumentos e 
considere que o contador começa a contar a partir do zero, e outro que aceita um valor 
inicial para contagem.

9. Explique, com suas palavras, o que acontecerá se sobrecarregarmos o método toString.

10. Considerando as classes abaixo, para cada chamada ao método doisValores identifique 
que forma do método será chamada.

class Soma
  {
  public int doisValores(int a,int b) // soma dois inteiros
    {
    return a+b;
    }
  public double doisValores(double a,int b) // soma um double e um inteiro
    {
    return a+b;
    }
  public double doisValores(double a,double b) // soma dois doubles
    {
    return a+b;
    }
  }
class TesteSoma
  {
  public static void main(String[] args)
    {
    Soma soma = new Soma(); // cria instância da classe Soma
    // Declara várias variáveis
    byte b = 20;
    short s = 99;
    int i = 1000;
    long l = 1234L;
    float f = 3.1416f;
    double d = 2000;
    // Chama vários métodos da classe Soma
    System.out.println(soma.doisValores(b,s));
    System.out.println(soma.doisValores(i,s));
    System.out.println(soma.doisValores(i,i));
    System.out.println(soma.doisValores(l,b));
    System.out.println(soma.doisValores(f,s));
    System.out.println(soma.doisValores(d,b));
    System.out.println(soma.doisValores(b,d));
    System.out.println(soma.doisValores(i,l));
    System.out.println(soma.doisValores(l,l));
    System.out.println(soma.doisValores(d,f));



    }
  }

11. Escreva dois construtores para a classe Ponto2D: um sem argumentos que considere que o 
ponto está na origem, ou seja, com coordenadas (0, 0), e um que receba dois argumentos do 
tipo double e que os use para inicializar os campos da classe.

12. Escreva uma classe SiteNaInternet que represente os dados de um site na Internet, 
como seu título ou nome, sua URL, a data de primeiro acesso, a data de último acesso e o 
número de visitas. Use a classe Contador para contar o número de visitas, e a classe 
Data para representar as datas de primeiro e último acesso. Escreva, para essa classe, o 
construtor que inicializa todos os campos e o método toString.

13. Escreva quatro construtores para a classe Retangulo: um sem argumentos que considere 
que os dois pontos extremos do retângulo tenham coordenadas iguais a (0, 0); um que receba 
um argumento do tipo Ponto2D e que considere que um dos pontos extremos do retângulo 
está na origem do sistema de coordenadas e que o outro seja o ponto passado como 
argumento; um que receba duas instâncias da classe Ponto2D como argumentos e as 
considere como pontos extremos do retângulo; e um que receba quatro valores de ponto 
flutuante, correspondentes às duas coordenadas dos pontos extremos.

Campos e métodos estáticos

1. Escreva a classe ConversaoDeUnidadesDeArea com métodos estáticos para 
conversão das unidades de área segundo a lista abaixo.

● 1 metro quadrado = 10.76 pés quadrados

● 1 pé quadrado = 929 centímetros quadrados

● 1 milha quadrada = 640 acres

● 1 acre = 43.560 pés quadrados

2. Escreva a classe ConversaoDeUnidadesDeVolume com métodos estáticos para 
conversão das unidades de volume segundo a lista abaixo.

● 1 litro = 1000 centímetros cúbicos

● 1 metro cúbico = 1000 litros

● 1 metro cúbico = 35.32 pés cúbicos

● 1 galão americano = 231 polegadas cúbicas

● 1 galão americano = 3.785 litros

3. Escreva a classe ConversaoDeUnidadesDeTempo com métodos estáticos para 
conversão aproximada das unidades de velocidade segundo a lista abaixo.

● 1 minuto = 60 segundos

● 1 hora = 60 minutos

● 1 dia = 24 horas

● 1 semana = 7 dias

● 1 mês = 30 dias

● 1 ano = 365.25 dias

4. Escreva uma classe que contenha métodos estáticos para retornar o maior e o menor de dois, 



três, quatro e cinco valores (com um total de oito métodos), considerando que os argumentos 
e retorno dos métodos podem ser dos tipos int e double. Dica: Os métodos podem ser 
chamados em cascata: para calcular o maior de três valores a, b e c, pode-se calcular o maior 
valor de a e b, e comparar esse resultado com c.

5. Escreva uma classe que contenha métodos estáticos para calcular as médias e somas de dois, 
três, quatro e cinco valores, considerando que os argumentos e retorno dos métodos podem 
ser dos tipos int e double. Um total de 16 métodos deverão ser criados.

Estruturas de decisão e controle: condicionais

1. Identifique e explique o(s) erro(s) na classe abaixo.

class MultiplaEscolha
  {
  public static void main(String[] argumentos)
    {
    System.out.println("Escolha a opção correta:");
    System.out.println("P - Quantos lados tem um círculo ?");
    System.out.println("1 - Nenhum.");
    System.out.println("2 - Dois.");
    System.out.println("3 - Infinitos.");
    System.out.println("4 - Nenhuma das respostas acima.");
    byte resposta = Keyboard.readByte();
    switch(resposta)
      {
      default   : System.out.println("Você não forneceu resposta !"); break;
      case     4: System.out.println("Correto."); break;
      case     1:
      case     2:
      case     3:
      case     4: System.out.println("Não estou bem certo..."); break;
      default   : System.out.println("Errado."); break;
      }
    }
  } // fim da classe

2. Escreva, para a classe Ponto2D, exemplos da aula 5, os métodos estáAcimaDe, 
estáAbaixoDe, estáÀEsquerdaDe e estáÀDireitaDe que recebem como 
argumento uma outra instância da classe Ponto2D e retornam true se o ponto encapsulado 
estiver, respectivamente, acima, abaixo, à esquerda e à direita do ponto passado como 
argumento.

3. Escreva uma classe que encapsule uma carta de baralho, com um valor que represente o 
valor da carta, de um (ás) a treze (rei), e outro valor correspondente ao naipe (1 = ouros, 2 = 
paus, 3 = copas e 4 = espadas). Escreva nessa classe um método que imprima o nome da 
carta por extenso, usando a instrução switch.

4. Modifique a classe Retangulo, da segunda lista de exercícios, para que esta contenha um 
método calculaIntersecção, que recebe como argumento uma outra instância da 
própria classe Retangulo e calcule um retângulo que é a intersecção do retângulo 
encapsulado com o passado como argumento, retornando uma nova instância da classe 
Retangulo correspondente à intersecção. Dicas: Os pontos do retângulo-intersecção podem 
ser calculados com regras simples, implementadas através de ifs encadeados. Nem sempre 
existe intersecção entre dois retângulos. No caso de não existir intersecção, o método deve 
retornar null.

5. Usando o exercício anterior como base, escreva mais dois métodos na classe Retangulo 
que recebam uma instância da classe Retangulo como argumento e retornem, 
separadamente, a área e o perímetro da intersecção do retângulo encapsulado e do retângulo 
passado como argumento.

Estruturas de decisão e controle: repetição

1. Por que um bloco while iniciado por while(true) pode ser útil, enquanto um bloco 



iniciado por while(false) certamente será inútil? Explique.

2. Identifique e explique o(s) erro(s) na classe abaixo.

class ContadorComWhile
  {
  public static void main(String[] argumentos)
    {
    int contador = 0;
    while(contador != 100)
      contador = contador+3;
    }
  } // fim da classe

3. Identifique e explique o(s) erro(s) na classe abaixo.
class ContadorComWhile
  {
  public static void main(String[] argumentos)
    {
    double valor = 100;
    while(valor < 100)
      {
      valor /= 2;
      }
    }
  } // fim da classe

4. Identifique e explique o(s) erro(s) na classe abaixo.
class ContadorComWhile
  {
  public static void main(String[] argumentos)
    {
    double valor = 100;
    while(valor < 100)
      {
      valor /= 2;
      }
    }
  } // fim da classe

5. Considere duas variáveis X e Y que possam assumir valores entre -100 e 100. Escreva um 
programa em Java que imprima todos os valores de X e Y para os quais a soma X + Y seja 
igual a 100 ou igual a -100.

6. Escreva uma classe Loteria que tenha métodos estáticos para imprimir versões aproximadas 
dos cartões da Mega-Sena (somente com os números, respeitando o número de linhas e a 
distribuição dos números nas linhas).

7. Escreva uma classe Serie que encapsule o mecanismo de geração de séries numéricas 
como as usadas em testes de raciocínio, onde uma pessoa deve deduzir a regra que gerou os 
números e acertar os próximos números da série. A série deve ser gerada usando três 
valores: inicial, multiplicador e adicional, de forma que o primeiro número da série será 
igual a inicial, o segundo será calculado como (inicial + adicional) * multiplicador, o 
terceiro como (segundo + adicional) * multiplicador, e assim sucessivamente. Os valores 
devem ser passados como argumentos para o construtor da classe e usados por um método 
imprime, que recebe como argumento o número de termos que serão impressos. Por 
exemplo, uma aplicação poderia criar três instâncias da classe Serie e imprimir, 
respectivamente, os primeiros 10, 12 e 14 termos, com o trecho de código abaixo:
 Serie s1 = new Serie(0,-2,2);
 s1.imprime(10);
 Serie s2 = new Serie(1,2,0);
 s2.imprime(12);
 Serie s3 = new Serie(1,1,2);
 s3.imprime(14);

O resultado da execução do trecho de código acima é mostrado abaixo.
 0 -4 4 -12 20 -44 84 -172 340 -684
 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048
 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

8. Modifique a classe Serie para que o método imprime receba um argumento inicial do tipo 
int que indica qual dos valores da série deve ser impresso como um asterisco, dessa forma 
fica mais fácil simular testes de raciocínio. Por exemplo, uma aplicação poderia criar uma 



série como Serie novaSerie = new Serie(-20,-2,-3); 
novaSerie.imprime(10,5); , e o resultado da execução desse trecho de código 
seria -20 46 -86 178 * 706 -1406 2818 -5630 11266 (o quinto elemento da 
série está oculto). Modifique também o construtor da classe Serie para que ele mostre uma 
mensagem de erro caso o valor passado para o multiplicador seja zero (para evitar que a 
série seja composta somente de zeros).

9. Escreva uma aplicação em Java que calcule o máximo divisor comum de dois números. O 
algoritmo de Euclides para o cálculo do máximo divisor comum entre dois números 
positivos M e N calcula MDC(M, N) como:

● Se N > M, retorne MDC(N, M).
● Se N = 0, retorne M.
● Senão, retorne MDC(N, M%N) (onde % é o operador módulo, que retorna o resto da 

divisão).
10. A raiz quadrada de um número pode ser encontrada usando-se um algoritmo recursivo, que 

usa como entrada três valores: N que é o número do qual queremos calcular a raiz quadrada; 
A que é uma aproximação inicial da raiz quadrada e E que é o máximo de erro que pode ser 
admitido no cálculo. O algoritmo é como segue:

● Se o valor absoluto de A2 - N for menor do que E, retorne A.
● Senão, faça A = (A2 + N)/(2A) e execute novamente o algoritmo.

O valor absoluto pode ser calculado com o método Math.abs.
11. Implemente uma solução recursiva para a geração de séries de números do exercício 7 de 

forma que o método imprime chame um outro método, que por sua vez será chamado 
recursivamente, passando para esse outro método os argumentos necessários para a geração 
da série. Como será feito o controle de parada da recursão?

Bom trabalho.
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