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A geração de números aleatórios em Java é possível graças à utilização da classes  Random do 
pacote java.util. Para utilizar esta classe temos incluir a clausula:

import java.util.Random;

na definição da classe. Feito isto basta criar uma instância desta classe:

Random gerador = new Random();

Procure  na  documentação  da  API  de  Java,  (http://java.sun.com/javase/6/docs/api/),  os  detalhes 
técnicos da classe Random que permitam a resolução dos seguintes exercćios.

Utilização de Vetores

1. Implemente a classe RegistroTemperaturas que seja capas de armazenar:
◦ a temperatura máxima,
◦ a temperatura mínima,
◦ a temperatura média,
dos últimos 10 dias. A classe deve possuir:
a) apenas um construtor sem argumentos,
b) o método void temperasHoje(float mas, float max, float med) que 
adiciona as temperaturas de hoje ao regístro.
c) o método float qualMáxima() que retorna qual a temperatura máxima dos dias de 
que se tem registro,
d) o método float qualMínima()   que retorna qual a temperatura mínima dos dias de 
que se tem registro,
e) o método float qualMedMáxima()   que retorna qual a máxima temperatura média 
dos dias de que se tem registro,
f) o método float qualMedMínima()   que retorna qual a mínima temperatura média 
dos dias de que se tem registro,

2. Implemente um novo construtor para a classe do exercício anterior que permita o registro de 
qualquer quantidade de dias.

3. Implemente  um  aplicativo  em  Java  que  simule  o  funcionamento  de  uma  estação 
meteorológica que armazena as temperaturas de uma determinada região. A estação deve 
guardar o registro dos últimos 10 dias. Gere as temperaturas de forma aleatória lembrando 

http://java.sun.com/javase/6/docs/api/


sempre que:
◦ as temperaturas devem oscilar entre 25 e 35 graus centígrados,
◦ a temperatura mínima sempre tem que ser menor que a máxima (;-),
◦ a temperatura média não é a média entre a mínima e a máxima, trata-se da temperatura 

média do dia, mas tem que estar compreendida entre estes dois valores. 
No final o aplicativo deve imprimir qual foi, nos últimos 10 dias:
a) a maior temperatura registrada,
b) a menor temperatura registrada,
c) o dia mais quente
d) o dia menos quente 

4. Para monitorar a qualidade da água engarrafada utilizada numa empresa que comercializa 
este produto a vigilância sanitária quer implementar uma metodologia que inclui uma visita 
as  ser  realizada  todo  mês,  cada  vez  num  dia  diferente.  Implemente  uma  classe 
AgendaVisitas em java que seja capas deve agendar qual o dia em que tem que ser 
realizada a visita cada mês. A classe deve ter um método toString e um método byte 
qualDiaDoMes(byte mes). A classe deve permitir também trocar o dia de visitas de 
um  determinado  mês,  também  de  forma  aleatória  com  o  método  voiod 
mudaDiaDoMes(byte mes).

5. Implemente  um  aplicativo  de  VigiSan  que  crie  um  vetor  de  10  instâncias  da  classe 
AgendaVisitas  cada  uma  das  instâncias  representando  a   agenda  de  visitas  de  uma 
determinada empresa. O aplicativo não pode permitir que duas visitas a empresas diferentes 
sejam agendadas para o mesmo dia. O aplicativo deve imprimir na tela as datas em que 
serão visitadas cada uma das empresas. 

6. Modifique o aplicativo do exemplo anterior para que a saída mostre o agendamento das 
visitas mês a  mês ordenadas cronológicamente.    
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