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1) Quais as diferenças entre variáveis locais e variáveis de instância?  
2) Quais as diferenças entre o Array e o ArrayList? 
3) O que é herança, superclasse, subclasse e hierarquia de herança? 
4) Crie uma classe em Java chamada Conversao (conversão) de acordo com os requisitos abaixo: 

a) A classe deve possuir um método chamado converter 
i) O método recebe um array de int e devolve o conteúdo do mesmo convertido em um array de short 
ii) Use um laço for tradicional para isto  

b) Criar um novo método chamado converter2 que faz o mesmo do método do anterior mas usando o for do Java 5. 
5) Crie 03 classes em Java de acordo com os requisitos abaixo: 

ATENÇÃO:  
• A PRIMEIRA classe deve fornecer o mecanismo do encapsulamento para a variável de 

instância dinheiroDaPassagem; 
• Fique atento para as necessidades especiais que aparecerem devido aos tipos usados; 
• Leia toda a descrição de cada método antes começar a implementá-lo. 

 
Classe Passageiro 
a) Possui 03 variáveis de instância: 

i) nome: tipo String  - Representa o nome do passageiro 
ii) dinheiroDaPassagem: tipo int – Representa a quantidade em dinheiro que o passageiro possui para poder 

pagar sua viagem de ônibus. Esta variável deve ser encapsulada e ter métodos acessores e 
modificadores, segundo o padrão estudado; 

iii) filaTerminal: tipo String – Representa a fila em que o passageiro está no terminal 
 

Classe Onibus 
a) 05 variáveis de instância: 

i) rotaOnibus: tipo String – Representa qual o percurso do Ônibus   
ii) lotacao: tipo int – Representa a capacidade máxima de passageiros 
iii) precoPassagem: tipo short – Representa o valor da passagem daquela rota 
iv) maoTrocador: tipo short – Representa o valor que o trocador recebe na hora em que o passageiro paga a 

passagem 
v) passageiros: ArrayList<Passageiro> - Representa os passageiros que estão dentro do ônibus. 

b) Métodos públicos 
i) estaLotado 

(1) Retorno: booleano 
(2) Parâmetros: sem parâmetros 
(3) Descrição do Método: 

(a) O retorno método informa se o ônibus está lotado ou não. Se estiver lotado retorna verdadeiro, caso 
contrário retorna falso. 

(b) Se o ArrayList passageiros for igual a nulo ou for vazio o método deve retornar falso; 
(c) Se a quantidade de passageiros que está dentro do ônibus for igual à capacidade máxima do 

ônibus, o método deve retornar verdadeiro 
(i) Caso contrário retorna falso. 

ii) receberPassageiro (ATENÇÃO: Este método não pode ser estendido) 
(1) Retorno: booleano 
(2) Parâmetros: um objeto do tipo Passageiro 
(3) Descrição do Método 

(a) O método verifica se o atributo passageiros é igual a nulo; 
(i) Se for nulo, ele cria um objeto ArrayList<Passageiro> e o atribui à referência passageiros. 

(b) O método atribui o dinheiro da passagem do Passageiro recebido à variável que representa a mão 
do trocador do ônibus 

(c) Este método recebe um objeto Passageiro e o põe dentro do atributo passageiros do ônibus 
ATENÇÃO: 

• Se o Passageiro recebido for igual a nulo, o método deve retornar falso; 
• Se uma chamada ao método interno estaLotado() retornar verdadeiro, o método deve retornar 

falso; 
• Se a quantidade de dinheiro que o passageiro tem para pagar a passagem é menor que o preço 

da passagem daquele ônibus, o método deve retornar falso; 
 
Classe OnibusPassageiroTeste 
a) Uma classe de teste para Onibus.java e Passageiro.java 

i) Crie um 2 Objetos do tipo Passageiro; 
ii) Crie um Objeto do tipo Onibus; 



iii) Faça o objeto do tipo Ônibus receber os 2 passageiros. 
 

6) Crie 3 classes em Java de acordo com os requisitos abaixo (as classes devem ser encapsuladas, à exceção dos 
ArrayLists contidos): 
(0,9) Classe Musico 
b) Variáveis de instância: 

i) Nome – String  
ii) instrumentoMusical – String 
iii) estilo – String 

 
(0,9) Classe Musica 
c) Variáveis de instância: 

i) Nome   
ii) nível (inteiro) 

d) Métodos públicos 
i) tocar 

(1) Retorno: sem retorno 
(2) Parâmetros: sem parâmetros 
(3) Descrição do Método: 

(a) O método consiste em imprimir uma mensagem “Tocando música “ concatenado ao nome da 
música. 

 
 

(3,0) Classe BandaMusical 
Variáveis de instância; 

i) nome 
ii) integrantes � ArrayList<Musico> 
iii) estilo 
iv) repertorioMusical � ArrayList<Musica> 
v) maximoIntegrantes (inteiro) 
vi) nível (short) 

b) Métodos Públicos 
i) contratarMusico 

(1) Retorno: Deve retornar um booleano informando se o músico foi contratado ou não. 
(2) Parâmetros: objeto Musico 
(3) Descrição do Método 

(a) O método verifica se o atributo integrantes é igual a nulo; 
(i) Se for nulo, ele cria um objeto ArrayList<Musico>e o atribui à referência integrantes. 

(b) Este método recebe um objeto Musico e o põe dentro do atributo integrantes 
ATENÇÃO: 

• Se o Musico recebido for igual a nulo, o método deve retornar falso; 
• Se o estilo do Musico for diferente do estilo da banda, o método deve retornar falso; 
• Se a quantidade de integrantes já contratadas for igual ao número máximo de integrantes, o 

método deve retornar falso; 
• Se alguma das condições acima for verdadeira, o método deve imprimir uma mensagem: “O 

músico não pode ser contratado”. 
 

ii) tocar 
(1) Retorno: Sem retorno; 
(2) Parâmetro: inteiro representando o índice de uma música no ArrayList repertorio 
(3) Descrição do método: 

(a) Este método recebe um inteiro e toca música do atributo repertorio localizada no índice representado 
por este inteiro (Tocar consiste em executar o método tocar do objeto Musica); 

ATENÇÃO: 
• Se o repertorio for igual a nulo ou estiver vazio a música não pode ser tocada; 
• Se o índice recebido for maior que o tamanho do ArrayList repertorio, a música não pode ser 

tocada; 
• Se o a banda não possuir integrantes, a música não pode ser tocada; 
• As três condições acima impossibilitam que a música seja tocada. 

 
iii) tocar – sobrecarregado 

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

(a) O método deve tocar todas as músicas do repertório (Tocar consiste em executar o método tocar do 
objeto Musica); 

 



ATENÇÃO: 
• Se o repertorio for igual a nulo ou estiver vazio o método imprime a mensagem “Não há 

músicas” e não faz mais nada; 
• Se o a banda não possuir integrantes, método imprime a mensagem “Não há músicos” e não faz 

mais nada; 
 

 
 
Métodos do ArrayList 
add(Object o) – Adiciona um objeto ao ArrayList 
size() – Retorna um inteiro informando o tamanho do ArrayList 
isEmpty() – Retorna verdadeiro se o ArrayList estiver vazio, falso caso contrário 
get(int i) – Retorna o objeto localizado no índice i, sem remover este objeto do ArrayList 
remove(int i) – Retorna, removendo do ArrayList , o objeto localizado no índice i 
contains(Object o) – Retorna verdadeiro caso o Objeto passado por parâmetro esteja contido no ArrayList, falso caso 
contrário 
 

 

 


