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Lista de Exercícios - 1

1. (Fácil)Defina uma classe chamada de Aluno, ela deve conter os seguintes atributos: ma-
tricula, nome, e-mail, curso, fone, cel. e endereço. Além disso, essa classe deve conter
os métodos get e set e também um construtor que recebe todos os atributos como parâ-
metros.

2. (Fácil)Crie uma classe chamada Calculadora, que possua métodos para realizar as 4
operações básicas com números do tipo double. Cada um dos quatro métodos da classe
deve apenas retornar o valor da operação realizada, recebendo apenas 2 números como
parâmetros.

3. (Fácil)Crie uma classe para representar uma pessoa, com os atributos privados de nome,
idade e altura. Além disso, crie os métodos públicos get e set para acessar esses atributos
e um outro método público para imprimir os dados de uma pessoa.

4. (Fácil)Utilize a classe definida na questão 3 para alterar a forma de modificação dos
atributos desta classe. Na questão original foram utilizados os métodos get e set e agora
converta esses métodos para o recurso de propriedades.

5. (Intermediária) Crie uma classe chamada Aluno contendo os seguintes atributos: nome, n1
e n2. Essa classe deve respeitar a regra de encapsulamento. Além disso, a classe deve
ter um método chamado "média"que calcula a média aritmética das notas desse aluno.
Também escreva um programa de teste (utilizando o método main) que deverão ser
instanciados dois objetos da classe Aluno com os seguintes valores: Aluno(“Ana”,10,9)
e Aluno(“Beto”, 9,10). Em seguida utilize o método da média aritmética e imprima os
valores resultantes na tela.

6. (Intermediária) Adicione um método na classe Calculadora, definida na questão 2, que seja
capaz de realizar operações de potência entre 2 números inteiros. Considerando que o
método tome como parâmetro X e Y , o resultado deverá ser igual a X elevado a Y .
Por exemplo, para X = 2 e Y = 3, o resultado será 2 elevado a 3, que é o mesmo que
2× 2× 2.
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7. (Intermediária) Adicione um método na classe Calculadora, definida na questão 2, para
calcular a fórmula de Báskara. Esse método deve receber como parâmetro, 3 números
do tipo double representando a, b e c na equação de segundo grau.

8. (Difícil) Crie uma classe denominada Elevador para armazenar as informações de um
elevador dentro de um prédio. A classe deve armazenar o andar atual através de um
número inteiro (sendo o térreo igual a 0), total de andares no prédio, excluindo o térreo,
capacidade do elevador e quantas pessoas estão presentes nele. A classe deve também
disponibilizar os seguintes métodos

• Construtor: Este método deve receber como parâmetros a capacidade do elevador
e o total de andares no prédio (o elevador sempre começam no térreo e vazio);

• Entrar: Este método é utilizado para acrescentar uma quantidade de pessoas no
elevador. O método também deve verificar se existe espaço disponível no elevador;

• Sair: Este método remove uma quantidade de pessoas do elevador. O método deve
verificar se existe a quantidade de pessoas solicitada para sair;

• Subir e Descer: Estes métodos serão utilizados para o controle interno do desloca-
mento do elevador. Ambos devem receber a quantidade de andares que o elevador
terá que subir ou descer.

• Deslocar: Este método será utilizado para escolher o andar de destino do elevador.
Além disso, deve se preocupar com a ação que será realizada para chegar ao andar
desejado. Os métodos Subir e Descer devem ser utilizados;

Os atributos de capacidade do elevador e total de andares do prédio devem ser públicos.
Já os atributos de quantidade atual de pessoas no elevador e o andar atual devem ser
privados.
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