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1. Explique o conceito de hierarquia de classes relacionando-o com o conceito de herança. 
2. O que é encapsulamento e qual o seu benefício para a orientação a objeto? 
3. O encapsulamento é um conceito importante na programação orientada a objetos, com 

base nisso explique para que servem, como e com o quê devem ser usados os 
modificadores de acesso public e private. 

4. Explique o que é estado e comportamento de um objeto e como estes se relacionam  
5. Quais as diferenças entre variáveis locais e de instância? E de referências e primitivas? 
6. O que é uma classe? E um objeto? Quais as diferenças? 
7. Usando a figura abaixo, explique como funciona e o que é herança, e a sua importância 

para a programação orientada a objetos. 
 

 
 

8. De acordo com a hierarquia de classes da figura abaixo, implemente 3 classes em 
Java. As variáveis de instância devem estar encapsuladas e a classe deve 
fornecer, além dos métodos descritos na figura abaixo, métodos acessores e 
modificadores para as mesmas. Os métodos que não fizerem parte do encapsulamento 
da classe podem estar vazios, sem implementação. 

 

 
 
9. De acordo com a hierarquia de classes da figura abaixo, implemente 3 classes em 

Java. As variáveis de instância devem estar encapsuladas e a classe deve 
fornecer, além dos métodos descritos na figura abaixo, métodos acessores e 
modificadores para as mesmas. (2,0) 

 



 
 
10. Em linguagem Java, escreva as seguintes classes: 

a.  A classe ProgramaDeTv com: 
i. 03 variáveis de instância: 

1. 01 (uma) do tipo String, para o nome do programa; 
2. 01 (uma) do tipo String para guardar o nome do apresentador; 
3. 01 (uma) do tipo boolean para indicar se o programa tem 

apresentador. 
ii. 01 método 

1. 01 método chamado exibir. Este método deve imprimir na tela 
a frase “Exibindo o programa “ concatenada ao nome do 
programa.Caso o objeto possua apresentador o método deve 
imprimir também a frase “Apresentado por: “ concatenado ao 
nome do apresentador. 

 
b. A classe Emissora com: 

i. 02 variáveis de instância: 
1. 01 do tipo String para o nome da emissora; 
2. 01 do tipo array de ProgramaDeTv representando a 

programação da Emissora; 
 

ii. 02 métodos: 
1. 01 método chamado recuperarPrograma. Este método deve 

receber um número correspondente à posição do programa 
desejado no array e retornar o programa procurado. 

2. 01 método que imprima na tela todos os nomes de programa 
existentes no array. 

 

c. Uma classe de teste para a classe ProgramaDeTv. Na classe: 
i. Crie um array de ProgramaDeTv de 03 posições; 
ii. Crie objetos do tipo ProgramaDeTv e atribua às posições do array, 

com auxílio de um laço for. 
iii. Através da referência ao array: 

1. Atribua um nome ao apresentador do programa na primeira 
posição; 

2. Execute o método exibir do programa na primeira posição. 
 

11. Em linguagem Java, escreva as seguintes classes: 
a.  A classe PersonagemDeNovela com: 

i. 03 variáveis de instância: 
ii. 01 (uma) do tipo String, para o nome do personagem; 
iii. 01 (uma) do tipo String para guardar o caráter do personagem; 
iv. 01 (uma) do tipo boolean para indicar se foi este personagem quem 

matou a “Thaís”. 
v. 01 método 



1. 01 método chamado atuar. Este método deve imprimir na tela 
a frase “Eu sou o personagem: “ concatenada ao nome do 
personagem.Caso o objeto seja o assassino da Thaís o 
método deve imprimir também a frase “E eu confesso: Eu 
matei a Thaís“. 

b. A classe Novela com: 
i. 02 variáveis de instância: 

1. 01 do tipo String para o nome da novela; 
2. 01 do tipo array de PersonagemDeNovela representando o 

elenco da Novela; 
3. 02 métodos: 

ii. 01 método chamado recuperarPersonagem. Este método deve receber 
um número correspondente à posição do personagem desejado no 
array e retornar o personagem procurado. 

iii. 01 método que imprima na tela todos os nomes de personagens 
existentes no array. 

c. Uma classe de teste para a classe PersonagemDeNovela. Na classe: 
i. Crie um array de PersonagemDeNovela de 03 posições; 
ii. Crie objetos do tipo PersonagemDeNovela e atribua estes às posições 

do array, com auxílio de um laço for. 
iii. Através da referência ao array: 

1. Atribua um nome ao personagem de na primeira posição; 
2. Confirme que foi este personagem quem matou a Thais, ou 

seja, atribua verdadeiro ao valor da variável que representa 
isto; 

3. Execute o método atuar do programa na primeira posição. 
 
12. Crie 03 classes em Java de acordo com os requisitos abaixo: 
Classe Pagina 

a. Variáveis de instância privadas 
iv. numero: tipo int – Representa a numeração da página 
v. texto: tipo String – Representa o que está o texto escrito na página 

 
b. Métodos públicos 

vi. Métodos acessores e modificadores para as 2 variáveis de instância 
desta classe 

vii. ATENÇÂO: O método modificador do numero não pode permitir que o 
valor seja menor que 1 e o modificador do texto não pode permitir que 
o valor seja vazio (“”). 

 
Classe Capitulo 

a. 4 variáveis de instância 
viii. titulo: tipo String – Representa o nome do capítulo 
ix. paginaInicial: tipo int – Representa a primeira página do capítulo 
x. paginaFinal: tipo int – Representa a página final do capítulo 
xi. paginas: tipo array de páginas – Contém todas as páginas do capítulo 

b. Métodos públicos 
xii. totalDePaginas: 

1. Retorno: inteiro 
2. Parâmetros: sem parâmetros 
3. Descrição: Este método calcula e retorna o total de páginas do 

capítulo 
4. Implementação: 

a. O método verifica se as 2 variáveis de instância 
inteiras da classe são menores ou iguais a zero: 

i. Se isto for verdade, o método retorna o valor 
0; 

ii. Caso contrário retorna o resultado da 
diferença entre a página final e entre a 
primeira página adicionada de uma unidade. 



xiii. inicializarCapitulo: 
1. Retorno: sem retorno 
2. Parâmetros: 1 (uma) String representando um titulo para o 

capítulo e 2 inteiros, o primeiro representando um valor para 
página inicial e o outro para a página final 

3. Descrição: O método cria valores para o capítulo 
4. Implementação: 

a. O método atribui às variáveis de instância titulo, 
paginaInicial e paginaFinal os valores recebidos por 
parâmetro no método; 

b. O método inicializa o array paginas. O tamanho do 
array deve ser o resultado do método totalDePaginas() 

c. Após inicializado o array, o método inicializa cada 
posição do mesmo através de um laço. 

i. Em cada posição inicializada do array deve ser 
atribuído o número correto da página (atributo 
numero de cada objeto Pagina) de acordo com 
os valores recebidos por parâmetro 

ii. A cada página inicializada deve ser impressa a 
frase: “Criada a página n.º  “ concatenada à 
numeração correta da página 

 
Classe Livro 

a. 2 variáveis de instância 
xiv. nome: tipo String – Representa o nome do livro 
xv. capitulos: tipo ArrayList de Capitulo – Representando os capítulos 

existentes no Livro 
b. Métodos públicos: 

xvi. totalDePaginas 
1. Retorno: inteiro 
2. Parâmetros: sem parâmetros 
3. Descrição: o método calcula o total de páginas do livro através 

da soma das páginas dos capítulos 
4. Implementação 

a. O método cria uma variável local do tipo inteira para 
guardar o total de páginas 

b. O método verifica se o atributo capítulos é nulo ou está 
vazio 

i. Se uma dessas proposições forem 
verdadeiras, o método deve retornar 0. 

c. Através de um laço (prefira usar o for do Java 5.0) o 
método percorre todos os capítulos (atributo capitulos) 
e incrementa a variável local com o valor retornado 
pelo método totalDePaginas de cada capitulo. 

d. O método retorna o valor da variável local. 
 

13. Crie 03 classes em Java de acordo com os requisitos abaixo: 
(2,5) Classe Aluno 
a. Variáveis de instância privadas 

• matricula: tipo int – Representa a matricula do aluno 
• emDia: tipo boolean – Representa se o aluno está em dia com o pagamento ou 

não 
 
b. Métodos públicos 

• Métodos acessores e modificadores para as 2 variáveis de instância desta classe 
• ATENÇÂO: O método modificador da matricula não pode permitir que o valor seja 

menor que 1 e o modificador do emDia não pode permitir que, uma vez que o valor 
seja verdadeiro, o valor seja modificado pra falso. 

 
(3,0) Classe Turma 



c. 4 variáveis de instância 
• codigo: tipo String – Representa o código da turma 
• matriculaInicial: tipo int – Representa a menor matrícula de aluno da turma 
• matriculaFinal: tipo int – Representa a maior matrícula de aluno na turma 
• alunos: tipo array de alunos – Contém todos os alunos da turma 

d. Métodos públicos 
• totalDeAlunosEmDia: 

1. Retorno: inteiro 
2. Parâmetros: sem parâmetros 
3. Descrição: Este método calcula e retorna o total de alunos da turma que está 

em dias com o pagamento 
4. Implementação: 

a. O método cria uma variável inteira para guardar o valor a ser retornado 
b. O método verifica se o atributo alunos é nulo ou tem tamanho 0: 

i. Se isto for verdade, o método retorna o valor 0; 
ii. Caso contrário percorre o array de alunos e para cada aluno em dia 

incrementa a variável que vai ser retornada pelo método. 
c. O método retorna o valor total de alunos em dia. 

• inicializarTurma: 
1. Retorno: sem retorno 
2. Parâmetros: 1 (uma) String representando um código para a turma e 2 inteiros, 

o primeiro representando um valor para a matricula inicial da turma e o outro 
para o total de alunos da turma. 

3. Descrição: O método cria valores para o capítulo 
4. Implementação: 

a. O método atribui às variáveis de instância código, matriculaInicial e 
matriculaFinal os valores recebidos por parâmetro no método; 

i. O valor da matriculaFinal deve ser a soma da matriculaInicial com o 
total de alunos diminuída de 1 unidade; 

b. O método inicializa o array alunos com o valor da variável passada por 
parâmetro que representa o total de alunos; 

c. Depois de inicializado o array, o método inicializa cada posição do mesmo 
através de um laço. 

i. A cada posição inicializada do array deve ser atribuída a matrícula 
correta do aluno (atributo matrícula de cada objeto Aluno) de acordo 
com os valores recebidos por parâmetro 

ii. A cada aluno inicializado deve ser impressa a frase: “Criada o aluno n.º  
“ concatenada à matrícula correta do aluno. 

 
(2,0) Classe Curso 
e. 2 variáveis de instância 

• preco: tipo double – Representa o valor do curso 
• turmas: tipo ArrayList de Turma – Representando as turmas existentes para o 

Curso 
f. Métodos públicos: 

• lucro 
1. Retorno: inteiro 
2. Parâmetros: sem parâmetros 
3. Descrição: o método o lucro total obtido pelo pagamento dos alunos 
4. Implementação 

a. O método cria uma variável local do tipo double para guardar o total do 
lucro 

b. O método verifica se o atributo turmas é nulo ou está vazio 
i. Se uma dessas proposições for verdadeira, o método deve retornar 

0.0. 
c. Através de um laço (prefira usar o for do Java 5.0) o método percorre todas 

as turmas (atributo turmas) e incrementa a variável local com o valor 
retornado pelo método totalDeAlunosEmDia de cada turma multiplicado 
pelo preço do curso. 

d. O método retorna o valor da variável local. 



14. Crie 03 classes em Java de acordo com os requisitos abaixo: 
Classe Estrela 
a. Variáveis de instância privadas 

• grandeza: tipo int 
• nome: tipo String 

b. Métodos públicos 
• Métodos acessores e modificadores para as 2 variáveis de instância desta classe 
• ATENÇÂO: O método modificador da grandeza só aceita valores entre 0 e 8 e o 

modificador do nome não aceita valores nulos e vazios. 
 
Classe Constelação 
c. 2 variáveis de instância 

• nome: tipo String – Representa o nome da estrela 
• estrelas: tipo array de estrelas – Contém as estrelas de uma constelação 

d. Métodos públicos 
• recuperarMaiorEstrela: 

1. Retorno: Estrela 
2. Parâmetros: sem parâmetros 
3. Descrição: recupera a maior estrela da constelação 
4. Implementação: 

a. O método cria uma variável do tipo Estrela para guardar o valor a ser 
retornado 

b. O método verifica se o atributo é diferente de e possui tamanho maior que 
1 (um); 

i. Se isto for verdade: 
1. O método atribui a primeira estrela do atributo estrelas à variável a 

ser retornada; 
2. O método executa um laço para verificar se existe alguma estrela no 

atributo estrelas com grandeza maior que a primeira � Caso haja a 
variável de retorno recebe essa maior 

c. O método retorna a maior estrela. 
• criarConstelacao : 

1. Retorno: sem retorno 
2. Parâmetros: 1 (uma) String representando o nome da constelação e 2 inteiros, 

o primeiro representando um valor para a posição inicial da constelação e o 
outro para o total de estrelas da constelação. 

3. Descrição: O método cria uma constelação. 
4. Implementação: 

a. O método atribui à variável de instância nome a String recebida por 
parâmetro ; 

b. O método inicializa o array estrela com o valor da variável passada por 
parâmetro que representa o tamanho da constelação; 

c. Depois de inicializado o array, o método inicializa cada posição do mesmo 
através de um laço. 

i. A cada posição inicializada do array deve ser atribuído o nome para a 
estrela, que consiste na concatenação da palavra “Estrela” com sua 
posição específica (de acordo com a posição inicial recebida por 
parâmetro) 

ii. A cada estrela inicializada deve ser impresso o nome da Estrela. 
 
Classe Galáxia 
e. 2 variáveis de instância 

• constelacoes: tipo ArrayList de Constelação – Representando as constelações 
existentes na Galáxia 

f. Métodos públicos: 
• recuperarMaiores 

1. Retorno: ArrayList<Estrela> 
2. Parâmetros: sem parâmetros 
3. Descrição: o método recupera as maiores estrelas da galáxia por constelação 
4. Implementação 



a. O método cria uma variável local do tipo ArrayList de Estrela para guardar 
o retorno 

b. O método verifica se o atributo constelações não é nulo e não está vazio 
i. Caso seja verdadeiro, através de um laço (USE o for do Java 5.0) o 

método percorre todas as constelações (atributo constelacoes) e 
adiciona o valor retornado pelo método e recuperarMaiorEstrela de 
cada constelação ao ArrayList que será retornado 

c. O método retorna o valor da variável local. 
 
  
 


