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LISTA 01 

Conteúdo 

 Servlets 

Questões 

1. Dado o formulário abaixo, crie uma classe Servlet chamado AddServlet que irá 
recuperar os 2 números dados pelo usuário, somá-los, e gerar o resultado em um 
arquivo HTML. 

 

<HTML> 

<BODY> 

<form action="AddServlet" method="post"> 

Enter number 1 : <input type="text" name="operand1"/> </br> 

Enter number 2 : <input type="text" name="operand2"/> </br> 

<input type="submit" value="Perform addition"/> 

</form> 

</BODY> 

</HTML> 

 

2. Dado o formulário abaixo, crie uma Servlet chamado MenuSelectionServlet que irá 
recuperar as seleções feitas pelo usuário, adicionar os seus valores, e retornar o 
resultado computado para o usuário. 

 

<html> 

<head><title>Menu</title></head> 

<body> 

<H1>Which food items do you want to order?</h1> 

<form action="MenuSelectionServlet" method="post"> 

<table> 

<tr> 

<td><input type="checkbox" name="order" value="20"> Sundae </ 

td> 

<td> P 20 </td> 

</tr><tr> 

<td><input type="checkbox" name="order" value="25"> Reg. 

Burger </td> 

<td> P 25 </td> 

</tr><tr> 

<td><input type="checkbox" name="order" value="15"> Dessert 

Pie </td> 

<td> P 15 </td> 

</tr><tr> 

<td><input type="checkbox" name="order" value="70"> Rice Meal 

</td> 

<td> P 70 </td> 

</tr><tr> 

<td><input type="submit"></td> 
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</tr> 

</table> 

</form> 

</body> 

</html> 

 

3. Se uma instância dessa classe foi armazenada em uma sessão sob a chave 
"infoBean", crie uma Servlet que recupere a instância e exiba os valores dos 
atributos nome e número. 
 

4. Dado o código abaixo: 
public class SenderServlet extends HttpServlet { 

public void doGet(HttpServletRequest request,    HttpServletResponse 

response) throws ServletException, IOException { 

String message = "Can you hear me?"; 

request.setAttribute("messageKey", message); 

response.sendRedirect("ReceiverServlet"); 

} 

} 

 

Se houvesse uma ReceiverServlet mapeada para o local indicado dentro do método 
sendRedirect, seria possível recuperar a mensagem? Justifique?  

 
Crie uma implementação de ReceiverServlet que tente recuperar a mensagem 
armazenada  dentro do escopo de requisição pela classe SenderServlet. 

 

5. Considere a classe abaixo e que uma instância dessa classe foi armazenada em 
uma sessão sob a chave "infoBean". Crie uma classe Servlet que recupere a 
instância e exiba os valores dos atributos nome e número de “infoBean”. 
public class InfoBean { 

private String nome; 

private String numero; 

// métodos get(...) e set(...) 

} 

 

6. Considere o formulário HTML abaixo para montar a seguinte classe Servlet: 
a. O nome da classe dever ser LoginServlet; 
b. Deve escutar apenas ao método HTTP POST; 
c. Deve recuperar as informações do formulário HTML, verificar o nome e senha 

foram definidos. Caso, não deve montar um formulário de erro. Caso sim, deve dar 
as boas vindas. 

d. O mapeamento para a Servlet deve ser /autenticacao. 
 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=ISO-8859-1"> 

<title>Formulario de autenticacao - POST</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Formulario de autenticacao - POST</h1> 

<form action="http://localhost:8088/" method="post"> 

<label>Nome: </label><input type="text" name="login" /> <br /> 

<label>Senha: </label><input type="password" name="pwd" / 

><br /> 

<input type="submit" name="send" value="enviar"/> 

<input type="hidden" name="action" value="login" /> 

</form> 



</body> 

</html> 

 

7. Considere o formulário abaixo para montar a seguinte classe Servlet:  
a. O nome da classe dever ser InputServlet; 
b. Deve escutar apenas aos métodos HTTP POST e GET; 
c. Deve recuperar as informações do formulário HTML e criar um arquivo texto plano 

que mostre os campos e valores repassados pelo usuário; 
d. O mapeamento para a Servlet deve ser /teste/input. 

 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=ISO-8859-1" /> 

<title>Exemplos de tipos de INPUT</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Exemplos de tipos de INPUT</h1> 

<form action="http://localhost:8088/" method="get"> 

<label>usu&aacute;rio: </label><input type="text" 

name="username" value="user" /> <br /> 

<label>senha: </label><input type="password" name="password" 

value="pass" /> <br /> 

<dl> 

<dt>Tipo de login</dt> 

<dd><input type="radio" name="usertype" 

value="professor" checked="checked">Professor</input></dd> 

<dd><input type="radio" name="usertype" 

value="student">Aluno</input></dd> 

</dl> 

<input type="reset" value="Limpar campos" /> 

<input type="submit" name="button" value="enviar" /> 

<input type="button" name="button" value="Nada faz" /> 

<dl> 

<dt>informa&ccedil;&otilde;es do usu&aacute;rio</dt> 

<dd><input type="checkbox" name="cookies" 

value="userinfo">Salvar login do usu&aacute;rio</input></dd> 

<dd><input type="checkbox" name="cookies" 

value="auto_login">Autentica automaticamente</input></dd> 

<dd><input type="checkbox" name="cookies" 

value="disabled" disabled="disabled">Marca&ccedil;&atilde;o 

desabilitada</input></dd> 

</dl> 

<label>enviar foto: </label><input type="file" 

name="picture" /> 

<input type="hidden" name="action" value="login" /> 

</form> 

</body> 

</html> 

 

8. Considere o formulário abaixo para montar a seguinte classe Servlet: 
a. O nome da classe dever ser SelectServlet; 
b. Deve escutar apenas aos métodos HTTP POST e GET; 
c. Deve recuperar as informações do formulário HTML e criar um arquivo texto xml 

que mostre os campos e valores repassados pelo usuário; 
d. O mapeamento para a Servlet deve ser /teste/select. 

 



<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=ISO-8859-1"> 

<title>Exemplo do SELECT</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Exemplos do SELECT</h1> 

<form action="http://localhost:8088/" method="post"> 

<label>Linguagem que trabalha: </label><br /> 

<select name="work_language"> 

<option value="0" selected="selected">nenhuma</option> 

<option value="1">C</option> 

<option value="2">C++</option> 

<option value="3">Java</option> 

<option value="4">C#</option> 

<option value="5">Smalltalk</option> 

</select><br /> 

<label>Linguagens que conhece:</label><br /> 

<select name="knows_language" multiple="multiple" size="5"> 

<option value="1">C</option> 

<option value="2">C++</option> 

<option value="3">Java</option> 

<option value="4">C#</option> 

<option value="5">Smalltalk</option> 

</select> 

<br /> 

<input type="submit" name="button" value="enviar" /> 

<input type="hidden" name="action" value="send_email" /> 

</form> 

</body> 

</html> 

 

9. Considere o formulário abaixo para montar a seguinte classe Servlet: 
a. O nome da classe dever ser TextAreaServlet; 
b. Deve escutar apenas aos métodos HTTP POST e GET; 
c. Deve recuperar as informações do formulário HTML e criar um arquivo texto xml (o 

nome da tag será o nome do campo e conteúdo da tag será o valor do campo) que 
mostre os campos e valores repassados pelo usuário; 

d. O mapeamento para a Servlet deve ser /teste/textarea. 
 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; 

charset=ISO-8859-1"> 

<title>Exemplo do TextArea</title> 

</head> 

<body> 

<h1>Exemplos do TextArea</h1> 

<form action="http://localhost:8088/" method="post"> 

<label>t&iacute;tulo: </label><input type="text" 

name="username" value="user" /> <br /> 

<label>mensagem: </label><br /> 

<textarea rows="7" cols="50">Mensagem . . .</textarea> <br /> 

<input type="submit" name="button" value="enviar" /> 

<input type="hidden" name="action" value="send_email" /> 

</form> 



</body> 

</html> 

 

10. Crie um formulário HTML contendo entrada para 2 números, uma entrada para 
escolher a operação matemática desejada (deve ser implementado no mínimo 
adição, subtração, multiplicação, e divisão) e um botão de envio dos dados. 
Construa ainda uma classe denominada Calculadora que resolva essas operações 

matemáticas e devolva o resultado com o método int calcular(int 

operador_1, int operador_2, String operacao). Por fim, monte uma 

classe servlet que recupere os dados enviados pelo formulário, monte os objetos e 
variáveis primitivas, chame o método calcular da calculadora, e monte uma saída 
HTML contendo os operadores, a operação e o resultado. 

 

 


