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Exercícios VP 1 
 

 1. Você está trabalhando em uma empresa construindo um software para o envio de emails, o EmailExpress. No software existem, 
entre outras, as classes MensagemDeEmail e a própria classe EmailExpress.  
A classe MensagemDeEmail modela as mensagens de emails recebidas, identificando o remetente, o destinatário, o assunto e a 
mensagem enviada. A classe EmailExpress cuida do envio e recebimento destas mensagens de email e funciona para um 
usuário específico, a exemplo do Microsoft Outlook e o ThunderBird. Com base nesta descrição, crie 02 classes em Java de 
acordo com os requisitos a seguir: 
Classe MensagemDeEmail 

a) Variáveis de instância privadas: 
i) emailDoRemetente: tipo String; 
ii) emailDoDestinatario: tipo String; 

b) Variáveis de instância públicas: 
i) mensagem: tipo String; 
ii) assunto: tipo String; 

c) Métodos públicos 
i) Métodos acessores e modificadores para as 02 variáveis de instância privadas desta classe 
ii) ATENÇÃO: Os métodos modificadores (setters) não devem permitir que as variáveis recebam valores vazios ou nulos. 

 
 

Classe EmailExpress  
a) Variáveis de instância pública:  

i) meuEmail: tipo String; 
(1) refere-se ao email  

do remetente 
ii) emailsNovos 

(1) Um Array de objetos  
MensagemDeEmail 

(2) Representa uma lista  
com todos os emails mais recentes 

iii) emailsAmigos 
(1) ArrayList<String> 
(2) Uma lista com todos os emails de amigos registrados 

iv) caixaDeSaida 
(1) ArrayList<MensagemDeEmail> 
(2) Uma lista com todos os emails que estão à espera de envio. 

 
b) Métodos Públicos 

i) listarEmailsRecentes 
(1) Retorno: sem retorno 
(2) Parâmetros: sem parâmetros 
(3) Descrição do método: 

(a) O método imprime a frase “Apresentando as mensagens mais recentes da caixa postal do email ” concatenada 
ao atributo meuEmail da classe EmailExpress. 

(b) O método imprime a quantidade de mensagens existentes em emailsNovos; 
(c) O método imprime uma lista numerada com os assuntos e endereços de emails das mensagens de acordo 

com este exemplo: 
1 – Ao infinito e além! - buzz@gmail.com 
2 – Capitão Caverna! - caverna@gmail.com 
3 – Sigam-me os bons! - chapolim@gmail.com 
 

ii) escreverEmail 
(1) Retorno: boolean 
(2) Parâmetros: 03 Strings representando: 

(a) O endereço de email para o qual a mensagem deve ser enviada 
(b) O assunto do email 
(c) A mensagem do email 

(3) Descrição: 
(a) Caso o endereço de email recebido por parâmetro seja nulo ou vazio: 

(i) O método imprime a frase o “O email de destino deve ser preenchido corretamente”; 
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(ii) Retorna falso; 
(b) Caso o endereço de email recebido por parâmetro não esteja contido no atributo emailsAmigos: 

(i) O método adiciona o endereço ao atributo emailsAmigos 
(c) O método cria um objeto do tipo MensagemDeEmail 

(i) 03 dos atributos do objeto criado devem ser inicializados com os valores correspondentes recebidos por 
parâmetro 

(ii) O atributo emailDoRementente do mesmo objeto MensagemDeEmail deve ser inicializado com o valor do 
atributo meuEmail da classe EmailExpress 

(d) O objeto MensagemDeEmail criado deve ser adicionado à lista caixaDeSaida; 
(e) O método imprime a frase “Seu email foi enviado para a caixa de saída”; 
(f) O método retorna verdadeiro. 

Classe VideoLocadora 
c) Variáveis de instância privadas: 

i) nomeFantasia 
(1) String 
(2) Representa o nome de fantasia da Vídeo 

locadora 
ii) ultimoFilmeAlugado 

(1) String 
(2) Contém o nome do último filme alugado na 

locadora 
d) Variáveis de instância públicas: 

i) catalogoDeFilmes 

(1) ArrayList<String> 
(2) Uma lista com todos os filmes da locadora 

ii) videosAlugados 
(1) ArrayList<String> 
(2) Uma lista com todos os filmes alugados 

iii) diasDeCarencia 
(1) Inteiro primitivo 
(2) Indica a quantidade máxima de dias que um 

filme fica alugado sem receber multa 
(3) Valor: 2 (dois) 

 
e) Métodos Públicos 

i) sugerirOutroItemAoCliente (da interface Insistente) 
(1) Retorno: sem retorno 
(2) Parâmetros: sem parâmetros 
(3) Descrição do método: 

(a) O método cria uma variável do tipo inteira chamada indice para receber o retorno do método 
sortearIndiceCatalogo 

(b) O método imprime a frase “Este filme também é muito bom: ” concatenada ao nome do filme que está no 
ArrayList catalogoDeFilme, localizado na posição indicada pela variável local indice 

ii) alugarItem  
(1) Retorno: sem retorno 
(2) Parâmetros: uma String que representa o nome do item que se quer alugar 
(3) Descrição: 

(a) O método verifica se o atributo videosAlugados contém a String recebida como parâmetro 
(i) Se contém, imprime a frase “Não há cópias disponíveis para este filme” 

(b) O método adiciona a String recebida como parâmetro ao ArrayList videosAlugados 
(c) O atributo ultimoFilmeAlugado recebe também o valor desta String 
(d) O método imprime a mensagem: “Filme alugado com sucesso!” 

iii) receberItem 
(1) Retorno: sem retorno; 
(2) Parâmetros: 

(a) Uma String representado o filme que se quer devolver 
(b) Um inteiro primitivo representando a quantidade de dias em que o filme permaneceu locado 

(3) Descrição do método: 
(a) Se a quantidade de dias em que ficou alugado for maior que a constante desta classe, 

(i) O método imprime “Pague 100 paus!”; 
(b) O método remove do atributo videosAlugados a String recebida como parâmetro; 
(c) O método imprime a mensagem: “Filme devolvido com sucesso!” 
 
ATENÇÃO: 

� O método só deverá executar os passos acima caso todas as condições abaixo sejam verdadeiras: 
o O atributo videosAlugados é diferente de nulo; 
o O atributo videosAlugados não está vazio; 
o O atributo videosAlugados deve conter a String recebida como parâmetro 

 
iv) inicializarListas 

(1) Retorno: Sem retorno; 
(2) Parâmetro: Sem parâmetros 
(3) Descrição do método: 

(a) Inicializa a variável videosAlugados com 
um objeto ArrayList<String> 

(b) Inicializa a variável catalogoDeFilmes 
com um objeto ArrayList<String> 

 
v) sortearIndiceDoCatalogo 

(1) Retorno: inteiro primitivo; 
(2) Parâmetro: Sem parâmetros 
(3) Descrição do método: 

(a) Gera um inteiro aleatório entre 0 e o 
tamanho do ArrayList catalogoDeFilmes 

 
 
Classe RealizandoLocacao 
a) Uma classe de teste para VideoLocadora.java 

i) Crie um objeto do tipo VideoLocadora 
ii) Execute o método inicializarListas da classe VideoLocadora 
iii) Execute o método alugarItem  da classe VideoLocadora 


