Exercícios de fixação de conteúdo
Parte I
1. Escreva uma classe em Java de nome PSlogam, cujo método main é responsável por imprimir na tela
o texto "Bem vindo a programação Java".

2. Escreva uma classe em Java de nome Intervalo, cujo método main é responsável por imprimir na tela
todos os números pares de 299 a 101 em ordem decrescente.

3. Escreva uma classe em Java de nome Inverso, cujo método main é responsável por receber uma
palavra ou frase e exibi-la em caracteres maiúsculos e invertida. Exemplo: para a entrada POLIMIG,
exibir a saída GIMILOP.
4. Escreva exatamente a saída da execução do método main da classe Operacoes:

5. Uma classe Lampada com atributo ligada (tipo boolean) e métodos liga() e desliga() que nada
retornam. O método liga torna o atributo ligada true e o método desliga torna o atributo ligada false.
Crie também o método observa() que retorna a String “ligada” se a lâmpada estiver ligada e “desligada”
se a lâmpada estiver desligada.

6. Acrescente um método main à classe Lampada da questão anterior. O método main deve:
a) Instanciar 2 objetos do tipo Lampada (lamp1 e lamp2)
b) Ligar o objeto lamp1 e desligar o objeto lamp2.
c) Usar o método observa() para mostrar se os objetos lamp1 e lamp2 estão “ligados” ou “desligados”.

7. Transcreva os códigos gerados nas questões 5 e 6 para a linguagem de programação C++

Depois disso, execute as seguintes operações na seguinte ordem:
a) Exibir a saída do método getNomeCompleto para os 3 objetos.
b) Exibir a saída dos métodos getSalarioPrimeiraParcela e getSalarioSegundaParcela para os objetos
pessoa2 e pessoa3

13. Implemente as seguintes classes:

a) Implemente uma classe Equipamento com o atributo ligado (tipo boolean) e com os métodos liga e
desliga. O método liga torna o atributo ligado true e o método desliga torna o atributo ligado false.

b) Implemente uma classe EquipamentoSonoro que herda as características de Equipamento e que
possui os atributos volume (tipo short) que varia de 0 a 10 e stereo (tipo boolean). A classe ainda deve
possuir métodos para ler e alterar o volume (getter e setter), além dos métodos mono e stereo. O
método mono torna o atributo stereo falso e o método stereo torna o atributo stereo verdadeiro. Ao
ligar o EquipamentoSonoro através do método liga, seu volume é automaticamente ajustado para 5.

14. Implemente: a) Uma classe Transporte com atributos ligado (tipo boolean) e velocidade (tipo int) e
métodos liga() e desliga(). O método liga torna o atributo ligado true e o método desliga torna o atributo
ligado false, além de tornar a velocidade zero. Crie também métodos get/set para modificar o atributo
velocidade, sendo que a velocidade não pode ser negativa.

b) Uma subclasse de Transporte chamada Carro. Carro deve ter o atributo quilometragem (tipo int) e os
métodos necessários para lê-lo e alterá-lo (get/set). A quilometragem não pode ser negativa, nem
ultrapassar o valor 999999. A velocidade do Carro não pode ser negativa, nem ultrapassar 200.

15. Implemente: a) Uma classe Conta com atributo saldo e métodos depositar e sacar para diminuir e
aumentar o atributo saldo, respectivamente, a partir de um valor especificado. O atributo saldo pode
ser negativo.

b) Implemente uma subclasse de Conta chamada Poupanca. Poupanca deve ter o atributo
diaRendimento do tipo int que armazena o dia do mês em que ocorre o rendimento da poupança. Além
disso, ainda deve possui os métodos necessários para ler e alterar o atributo diaRendimento. O atributo
saldo da Poupanca não pode ser negativo.

PARTE II

