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LISTA 04 

Conteúdo 

 Relações entre classes 

 Interfaces 

Questões 

1. Implemente as classes a seguir no pacote br.ifrn.agenda.dominio. 

 

a) Inclua também uma classe chamada AplicacaoAgenda que possui o método main e outra 

chamada UI que contém os métodos de interfaces 

 Ambas devem está no pacote br.ifrn.agenda.interfaces. 

b) Implemente o método toString nas classes Agenda e Contato. 

c) Defina duas subclasses de Contato 

 ContatoPessoaFisica: Adicione o atributo CPF do tipo String e métodos get e set 

 ContatoPessoaJuridica: Adicione o atributo CNPJ do tipo String e métodos get e set 

 Sobrescreva o método toString nas subclasses de Contato de forma a retornar 

também seus atributos específicos. 

d) Defina métodos, em Agenda, que conte a quantidade de cada tipo de contato e chame 

esses métodos em UI. 

e) Crie uma interface chamada IAgenda contento todos os métodos da classe Agenda. Sua 

aplicação (UI) deve chamar os métodos a partir desta interface. 

f) Faça a classe Contato ser abstrata. 

g) Inclua uma opção no meu para mostrar todos os contatos separados por tipo: 

ContatoPessoaFisica e ContatoPessoaJuridica 

 Acrescente os métodos que achar necessário 

2. Implemente o diagrama de classe em Java a seguir no pacote br.ifrn.empresa.dominio. 

 Apenas um construtor para cada classe recebendo valores para todos os seus 

atributos; 

 Utilizar a técnica de encapsulamento para implementar os métodos get e set para 

todos os atributos das classes. 
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 Crie a classe Empresa no pacote br.ifrn.empresa.dominio 

i. Classe deve possuir um Array de objetos do tipo Empregado chamado empregados e 

um atributo do tipo int chamado quantidadeEmpregados para armazenar a 

quantidade de empregados. 

ii. Implementar apenas um construtor default inicializando o atributo empregados com 

um Array de tamanho 50 e o atributo quantidadeEmpregados com o valor 0. 

iii. Utilizar a técnica de encapsulamento para implementar apenas os métodos get 

para todos os atributos da classe Empresa. 

iv. Implemente o método boolean inserir(Empregado empregado) que insere um 

objeto do tipo Empregado no Array de Empregado. Para cada empregado inserido, o 

atributo quantidadeEmpregados é incrementado de 1. O método retorna verdadeiro 

se o empregado foi inserido com sucesso e falso em uma das três situações 

seguintes:  

a. Quando o Array de funcionários estiver cheio; 

b. Se o objeto empregado passado como parâmetro é nulo; 

c. Se já existe um empregado cadastrado com o mesmo nome.  

v. Implemente o método Empregado buscar(String nome) que retorna o objeto do 

tipo Emprego identificado pelo nome informado como parâmetro. Caso o objeto 

Empregado não seja encontrado retornar o valor null. 

 

 Implemente uma interface chamada IEmpresa que contém os métodos da classe 

Empresa e faça esta classe implementar a interface criada. Ainda no mesmo pacote. 

 

 Implemente uma classe chamada AplicacaoEmpresa, no pacote 

br.ifrn.empresa.interfaces, que cria um objeto do tipo Empresa usando a interface 

IEmpresa na declaração e oferece um menu com as opções: inserir empregado, 

buscar empregado, listar folha de pagamento e sair. 

i. Na opção de menu inserir permita que o usuário decida se ele quer cadastrar um 

Gerente ou um Vendedor. 

ii. Na opção de menu listar folha de pagamento, o programa imprimir na tela a folha 

de pagamento da empresa de acordo com a tabela exemplo abaixo: 

Folha de pagamento da empresa: 
Nome:  Salário:   Função: 
João   R$ 2000,00   Gerente – Departamento: Compras 
Maria   R$ 2000,00   Gerente – Departamento: Vendas 
Ana   R$ 500,00   Vendedor – Comissão: 5 % 
José   R$ 500,00   Vendedor – Comissão: 5 % 
Total da folha de pagamento: R$ 5000,00 


