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1. Em sala de aula foi apresentado o seguinte esquema de relacionamento de classes:

Este diagrama o modelo simples de Pessoa e um conjunto de modelos relacionados via  
herança. Desta forma podemos entender que o modelo ChefeDeDepartamento estende o  
modelo Funcionario que a, por sua vez, estende Pessoa. Já o modelo PacienteDeClinica  
estende diretamente o modelo Pessoa. Com base neste esquema:

a) Complemente os modelos com aqueles atributos e métodos que ache relaventes. 
b) Implemente estes modelos através de classes em Java
c) Implemente uma lista duplamente encadeada de instâncias da classe Pessoa.
d) Implemente uma pilha de instâncias da classe pessoa. 
e) Mostre  o  funcionamento  da  lista  e  da  fila  anteriormente  implementada  através  de  um 

aplicativo. 

        Pessoa
______________________
      - nome
      - identidade
      - nascimento
______________________
      - Pessoa()
      - toString()

   PacienteDeClinica
______________________
  - planodeSaude
______________________
  - PacienteDeClinica()
  - toString()

      Funcionario
______________________
      - admissão
      - salário
______________________
      - Funcionario()
      - toString()
      - qualSalario()

  ChefeDeDepartamento
______________________
  - departamento
  - promoçãoAChefe
______________________
  - ChefeDeDepartamento()
  - toString()
  - qualDepartamento()



2. Implementar  em  Java  uma  estrutura  hierárquica  composta  pelas  seguintes  classes: 
Veiculo,  Bicicleta,  Motocicleta,  Automovel. Para implementar esta estrutura 
leve em consideração as seguintes especificações:

a) A classe  Veiculo deve prover alguns atributos básicos necessários para utilizar 
estas classes no sistema de controle de veículos de uma locadora, como número de 
serie, data da manutenção.

b) Todas as classes devem implementar seu próprio método toString().
c) A classe Bicicleta deve permitir especificar se se trata de um modelo de estrada 

ou para trilhas no mato.
d) A classe  Motocicleta deve  incluir  as  cilindradas  entre  seus  atributos  e  deve 

permitir monitorar a troca de pneus por controle de quilometragem.
e) A classe  Automovel deve  permitir  monitorar  a  troca  de  pneus  e  do  óleo  por 

controle de quilometragem.
3. Para testar as classes implementadas anteriormente implemente um aplicativo  Oficina 

que  simula  o  funcionamento  de  uma  equipe  de  manutenção  que  verifica  o  estado  dos 
equipamentos da locadora. A classe deve possuir:

a) um método próximo() que retorna aleatoriamente uma instância de Bicicleta, 
Motocicleta ou Automovel.

b) a classe deve verificar qual dos veículos tem que passar primeiro por processo de 
manutenção.  

4. Para auxiliar no desenvolvimento de aplicações com fins didáticos aplicados ao ensino da 
matemática, devemos implementar uma classe para representar progressões numéricas. Uma 
progressão numérica é uma seqüência de números em que o valor de cada elemento depende 
de um ou mais valores anteriores. De forma geral uma progressão requer definir um valor 
inicial e uma formulação matemática para determinar os próximos elementos. No modelo da 
classe  Progressao, mostrado a seguir, define-se os atributos  atual e  primeiro que 
representam  qual  o  elemento  da  seqüência  que  queremos  calcular  e  qual  o  primeiro 
elemento.  O construtor inicializa os atributos da classe enquanto que próximo valor retorna 
qual o próximo elemento da progressão. O método  toString() retorna uma  String 
com todos os elementos da progressão até o elemento atual. Consideremos que os elementos 
da progressão são inteiros longos. 

Progressao
atual

primeiro
Progressao()

primeiroValor()
proximoValor()
toString()
getAtual()

getPrimeiro()
setAtual()

setPrimeiro()

5. Implemente  a  classe  ProgressaoAritmetica que  estenda  a  classe  Progressão 
anteriormente definida. Essa classe define uma progressão em que cada valor é determinado 
pela  adição  de  um  incremento  fixo  ao  valor  anterior.  Ou  seja,  o  modelo  de 
ProgressaoAritmetica apresentado  no  diagrama  a  seguir,  define  uma  progressão 
aritmética. Esta classe herda os atributos  primeiro e  atual, assim como os métodos 
primeiroValor() e  toString() da  classe  Progressao.  Adiciona  um  novo 
atributo, incremento para armazenar o incremento e dois construtores para inicializá-lo. 



O  primeiro  construtor  recebe  parâmetros  e  outro  que  não  recebe.  O  método 
PróximoValor() precisa ser  sobre escrito nesta classe.

ProgressaoAritmetica estende 
Progressão
incremento

ProgressaoAritmetica()
ProgressaoAritmetica()

proximoValor()
getIncremento()
setIncremento()

6. Implemente  a  classe  ProgressaoGeometrica que  estenda  a  classe  Progressão 
anteriormente definida. Essa classe define uma progressão em que cada valor é determinado 
pela  multiplicação  do  valor  anterior  por  uma  uma  base  fixa.  Ou  seja,  o  modelo  de 
ProgressaoGeometrica apresentado  no  diagrama  a  seguir,  define  uma  progressão 
geométrica. Esta classe herda os atributos  primeiro e  atual, assim como os métodos 
primeiroValor() e  toString() da  classe  Progressao.  Adiciona  um  novo 
atributo, base para armazenar e dois construtores para inicializá-lo. O primeiro construtor 
recebe parâmetros e outro que não recebe. O método PróximoValor() precisa ser  sobre 
escrito nesta classe.

ProgressaoGeometrica estende 
Progressão

base
ProgressaoGeometrica()
ProgressaoGeometrica()

proximoValor()
getBase()
setBase()

7. Implementa  uma  aplicativo  que  inicializa  duas  referências  a  instâncias  da  classe 
Progressão com  instâncias  da  classe  ProgressaoAritmetica e 
ProgressaoGeometrica respectivamente. O aplicativo deve apresentar os 5 primeiros 
termos destas progressões assim como a progressão que resultaria de somar os elementos 
das mesmas.

8. Tanto a classe  Veiculo quanto a classe  Progressão podem ser implementadas como 
classes abstratas. Que modificações deveriam ser feitas neste casso e que implicações teria 
esta forma de implementação.
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