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Avaliação 1 do 3◦ Bimestre
“Não podemos escolher as circunstâncias
externas das nossas vidas, mas podemos
escolher a maneira como reagimos a elas.”
Epictetus - Filósofo Estoíco

Instruções:

• A avalição terá 60 minutos de duração sem acréscimos;

• A coleta das respostas só será realizada 45 minutos após o início da prova;

• A resposta da questão deve ser salva em um único arquivo resposta e deve ter o
nome "Q01.py";

• Arquivos fora do padrão não serão computados para correção;

• Todos os arquivos de respostas devem ser salvos em uma pasta com o nome da
equipe; Só os arquivos contidos na pasta serão considerados durante a correção;

• Arquivos de resposta com problema na compilação não serão corrigidos;

• Todas as questões devem ser feitas considerando a implementação mais genérica
possível. Assim, implementações que apenas funcionam em casos particulares não
serã aceitas;

• A dupla que tiver qualquer contato com outras duplas terá sua prova zerada. Qual-
quer contato digital ou pessoal;

• A coleta das respostas só será feita uma vez por dupla;

• Critérios de avaliação das respostas:

– Correção da implementação em relação ao pedido na questão;

– Simplicidade e organização do código serão considerados e contam positiva-
mente;
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– Questões parcialmente corretas não serão consideradas;

– Versão de referência do Python para correção será 3.6.6.

• Questão 1 (60 pontos)
Usando o diagrama de classe abaixo, faça a implementação em Python equivalente.

Para utilizar as classes criadas devem ser seguidos os passos abaixo:

1. (20 Pontos) Instancie dois objetos para a classe Carrinho cada uma com 3 produtos e
para pessoas diferentes (Uma física e outra jurídica). Usando o método listarProdu-
tos, apresente na tela os produtos de cada um dos carrinhos.

2. (20 Pontos) Instancie um objeto para a classe CarrinhoBkp que contenha 2 produtos.
Exiba as informações de nome e endereço do cliente associado ao carrinho e execute
seu método salvarArq.
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