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LISTA 03 

Conteúdo 

 Arrays 

 Relações entre objetos 

Questões 

1. Implementar as classes a seguir: 

a) Classe: ContaCorrente. 

 Atributos da classe ContaCorrente: 

o numeroConta (inteiro) - não pode receber um valor menor ou igual a zero; 

o correntista (String) - não pode receber um valor nulo ou string vazia; 

o saldo (float) - não pode manter um valor menor que zero; 

 Implementar apenas um construtor recebendo valores para os atributos numeroConta e 

correntista da classe ContaCorrente. 

o Implementar métodos get e set para todos os atributos da classe (ver observação 

abaixo) 

 OBS: Não implementar o método set para o atributo saldo. O valor do 

atributo saldo só poderá ser alterado através dos métodos deposita, saque 

e transfere detalhados a seguir. 

o Implementar o método boolean deposita(double valor) que deposita um valor na 

conta corrente. O método retorna verdadeiro se o depósito foi realizado com 

sucesso ou falso em caso contrário. 

 OBS: Verificar se o valor informado é maior que zero. 

o Implementar o método boolean saque(double valor) que realiza um saque na 

conta corrente. O método retorna verdadeiro se o saque foi realizado com sucesso 

ou falso e caso contrário.  

 OBS: Verificar se o valor informado é maior que zero e se há saldo suficiente 

para realizar o saque. 

 Implementar o método boolean transfere(double valor, ContaCorrente c2) que realiza 

uma transferência de um valor da conta corrente para a conta corrente c2. O método 

retorna verdadeiro se a transferência foi realizada com sucesso ou falso em caso contrário.  

 OBS: Verificar se o valor informado é maior que zero, se o objeto c2 não é nulo e se há 

saldo suficiente para realizar a transferência. 

b) Implementar uma aplicação chamada AplicacaoContas que instancia dois objetos do tipo 

ContaCorrente,a partir de dados informados pelo usuário. Em seguida, o programa deve 

oferecer um menu para o usuário com as seguintes opções: 

 Imprimir dados de uma conta. Para esta opção o usuário deverá informar o número da 

conta; 
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 Realizar depósito. Para esta opção o usuário deverá informar o número da conta e o valor 

para depósito; 

 Realizar saque. Para esta opção o usuário deverá informar o número da conta e o valor 

para saque; 

 Realizar transferência. Para esta opção o usuário deverá informar o número da conta 

 origem, o número da conta destino e o valor para transferência; 

 OBS: Para as opções de depósito, saque e transferência, o programa deve imprimir na tela 

uma mensagem indicando se o depósito, o saque ou a transferência foi realizada com 

sucesso ou não. 

2. Implemente o diagrama de classe em Java a seguir. Nos métodos listar, utilize o comando 

println para imprimir os vetores na tela. Em seguida, teste sua implementação. 

 

 Inclua também: 

o Método de comparação equals 

o Métodos toString 

3. Fazer um programa para controlar as contas corrente em um banco. 

 
 O que o programa deve fazer: 

o Cadastrar Agência 

o Cadastrar Cliente 

o Criar Conta 

o Realizar Deposito 



o Realizar Saque 

 Não realiza se não houver saldo 

 Valor de saque deve ser menor que saldo + limite 

o Ver Saldo 

 Deve mostrar os dados da conta 

o Mudar limite de Conta 

o Cancelar Conta 

 Escreva uma classe que sirva de Interface com Usuário  

o Classe BancoUI 

 Implemente como public apenas os métodos definidos no diagrama 

 Métodos privados podem ser definidos para auxiliar o funcionamento correto da classe 

 Organize seu projeto em pacotes de acordo com as responsabilidades de cada classe 

 


