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Efectue as tarefas de programação descritas abaixo, usando a linguagem C++ 
em ambiente Linux. 

1. Escreva uma classe Deposito em C++ para guardar depósitos bancários a prazo e escreva um 
programa para a testar. Esta classe tem como membros-dado privados: um float para guardar a 
taxa de juro (taxa), constante para cada depósito, e um double para guardar o montante 
depositado (montante). A classe tem um membro-dado estático (static) do tipo double com o 
total dos depósitos efectuados (total). 
Escreva as seguintes funções: 
� Um construtor Deposito que tem como valores por omissão 0.035 para taxa de juro e 0.0 

para o montante depositado. Este construtor trata também da actualização do total. 
� Um destrutor ~Deposito que trata da actualização do total quando um objecto é destruído. 

� Um membro-função acumulaJuro para actualizar o montante através da aplicação da 
fórmula: montante = (1+taxa)* montante. 

� Um membro-função print para mostrar o montante de um depósito. 

� Um membro-função estático getTotal que devolve o valor do total dos depósitos. 

 
 
2. Escreva uma classe Polinomio em C++ para trabalhar com polinómios. Um polinómio é 
representado por um vector alocado dinamicamente (de acordo com o grau do polinómio), 
contendo os valores dos coeficientes em vírgula flutuante de precisão dupla, e por um inteiro 
sem sinal contendo o grau do polinómio. O grau de um polinómio é constante (const). O vector 
de coeficientes e o grau são membros privados da classe. Escrever funções para ler um 
polinómio do standard input, escrever um polinómio no standard output, alterar o valor de um 
coeficiente (setCoef), obter o valor de um coeficiente (getCoef), obter o grau do polinómio 
(getGrau) e calcular o valor do polinómio num ponto x (valor em vírgula flutuante de precisão 
dupla). Escrever um construtor que recebe como argumento o grau do polinómio e inicializa 
todos os coeficientes com 0. Não se esqueça de escrever o destrutor apropriado (para libertar a 
memória alocada dinamicamente). 
Sugestão: Para calcular o valor de um polinómio a0+a1x+a2x2+...+anxn num ponto x usar o 
seguinte algoritmo: 

valor := an 

para i = n-1, n-2, ..., 0 fazer valor:= valor * x + ai 

Escreva um pequeno programa de teste. O programa de teste, a definição da classe e a 
implementação de funções da classe devem estar em ficheiros separados. 
 
 
 3. O proprietário de uma cadeia de parques de estacionamento deseja manter informação sobre 
os seus clientes e localização das respectivas viaturas. Para isso pretende implementar duas 
classes em C++ que permitam representar a informação sobre o estado de cada parque de 
estacionamento (CParqueEstac) e o estado de cada cartão cliente (CInfoCartao). 
Implemente as classes CParqueEstac e CInfoCartao de acordo com a especificação das 
alíneas seguintes e escreva um programa de teste apropriado. A declaração das classes deve ser 
efectuada no ficheiro CPE.h e a definição dos seus membros-função no ficheiro CPE.cpp. O 
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programa de teste deve estar contido num ficheiro chamado testeCPE.cpp e a compilação 
deve ser realizada do seguinte modo: 
 

g++ -c CPE.cpp 
g++ -c testeCPE.cpp 
g++ testeCPE.o CPE.o -o testeCPE 

 
A declaração das classes é a seguinte: 

class CInfoCartao { // classe auxiliar 
public: 
string nome;  
bool presente; 

}; 
 
class CParqueEstac{ 

unsigned int vagas; 
const unsigned int lotacao; 
CInfoCartao *clientes; 
unsigned int num_clientes; 
const unsigned int num_max_clientes; 
int posicao_cliente(const string &nome) const; 

 
public: 
CParqueEstac(unsigned int lot, unsigned int nmax_clientes); 
~CParqueEstac(); 
bool novo_cliente(const string &nome); 
bool retira_cliente(const string &nome); 
bool entrar (const string &nome); 
bool sair (const string &nome); 
unsigned int num_lugares() const; 
unsigned int num_lugares_ocupados() const; 
void listar(ostream &os) const; 

}; 
 
a) Implemente o construtor: 

CParqueEstac::CParqueEstac(unsigned int lot, unsigned int 
nmax_clientes) 

que aceita como parâmetros a lotação do parque e o número máximo de clientes com acesso ao 
parque (p. ex. um parque de 300 lugares pode servir uma clientela de 450 pessoas). Ambos os 
valores são constantes. O construtor deve criar um array para guardar informação sobre os 
clientes (inicialmente o parque não tem clientes e está vazio).  
 
b) Implemente o destrutor: 

CParqueEstac::~ CParqueEstac() 
 
c) Implemente o membro-função 

unsigned int CParqueEstac::num_lugares_ocupados() const 
que retorna o número de viaturas presentes no parque. 
 
d) Implemente o membro-função: 

bool CParqueEstac::novo_cliente(const string &nome) 
A função retorna true caso consiga inserir o novo cliente, isto é, o número máximo de clientes 
ainda não foi atingido e o cliente ainda não existe. Este está inicialmente fora do parque. 
 
e) Implemente o membro-função 

unsigned int CParqueEstac::num_lugares() const 
que retorna a lotação do parque. 
 
f) Implemente o membro-função 

int CParqueEstac::posicao_cliente(const string &nome) const 
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que retorna o índice do cliente no vector de clientes. Retorna -1 caso o cliente não exista. 
 
g) Implemente o membro-função 

bool CParqueEstac::entrar(const string &nome) 
que regista a entrada de um cliente. A função retorna false se o cliente não puder entrar (porque 
não existem vagas, não está registado ou a sua viatura já está dentro do parque). 
 
h) Implemente o membro-função 

bool CParqueEstac::sair(const string &nome) 
que regista a saída de um cliente. A função retorna false se o cliente não puder sair (a sua 
viatura não está dentro do parque ou o cliente não está registado). 
 
i) Implemente o membro-função 

void CParqueEstac::listar(ostream &os) const 

que escreve em os o nome de todos os clientes cujas viaturas estão no parque (um por linha). 
 
j) Implemente o operador de comparação 

bool CParqueEstac::operator==(const CParqueEstac &pe) const 
Considere que dois parques são iguais se tiverem a mesma lotação e o mesmo número máximo 
de clientes. 
 
 
4.  
   a)  Escreva a classe Data de modo que o seguinte programa produza os resultados indicados. 
Os construtores da classe Data devem detectar incorrecções nos argumentos do constructor. Se, 
por exemplo, mes > 12 ou dia > 31, deve ser gerada uma excepção da classe InvalidDay ou 
InvalidMonth.  
 

Data d1(25, 12, 2005); 
Data d2(25, 12); 
Data d3(25); 
d1.print(); // imprime: 25/12/2005 
d2.print(); // imprime: 25/12/1900 
d3.print(); // imprime: 25/1/1900 

 
   b) Implemente o operador de comparação "=="  para essa classe:  

bool Data::operator== (const Date& rhs); 

 
   c) Implemente o operador  
      ostream& operator<< (ostream& os, Date & d) de forma a permitir efectuar: 
 

cout << d1; // imprime: 25/12/2005 
cout << d2; // imprime: 25/12/1900 
cout << d3; // imprime: 25/1/1900 

 
  d) Implemente o operador prefixo de comparação "++"  para essa classe:  

Data& Data::operator++ (); 

 


