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Parte teórica

Duração: 1H30 (sem consulta)

1 - Considere uma classe representando um ponto de coordenadas (x,y) designada
CPoint.

a) Escreva em C++ o código da função  operator = =
b) Supondo que já existe o código da classe CPoint, escreva em C++ um programa
principal completo que pergunte ao utilizador o número total de pontos, faça a
alocação dinâmica de memória para um vector de pontos, solicite os valores de x e de
y dos diversos pontos, calcule o ponto médio e liberte a memória alocada.

2 - Com base num exemplo, faça uma descrição genérica de uma template class e diga
quais são as vantagens da sua utilização.

3 - Considere as famílias de classes especificadas em cada uma das seguintes alíneas.
Para cada uma das alíneas proceda à estruturação das classes distinguindo claramente a
agregação da hereditariedade.

a) Basquetebol; Resultado; Dimensão_Da_Tabela; Futebol; Jogo; Duração_Do_Jogo
b) Asas; Bombardeiro; Motores; Avião; Autonomia

4 - Para cada uma das seguintes afirmações, indique com V ou F se se trata de uma
afirmação verdadeira ou falsa.

a) Quando na base class de uma família de classes existem uma ou mais funções
virtuais o destrutor da base class tem de ser virtual.
b) Se uma classe não tiver copy constructor ocorre um erro de compilação.
c) Se uma função tiver três argumentos (x, y e z) e se apenas o argumento y tiver um
default value, então o argumento y tem de ser colocado em último lugar.
d) Se uma classe tiver um data member que é um apontador, o operator= tem de
efectuar uma realocação de memória no objecto correspondente ao operando da
direita.
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Parte prática
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1 - Considere o programa cuja listagem se encontra nas folhas anexas.

a) Indique quais são as funções que estão a ser chamadas em cada uma das
linhas 149 a 154.

b) Como explica que na linha 170 seja possível fazer a atribuição sem que exista uma
função operator= que aceite um string entre aspas como operando da direita?

c) Escreva um initializer constructor que construa o string à custa de um número
inteiro, que representa o número de caracteres, e de um caracter (cujo default
argument é um espaço), que é usado para inicializar todos caracteres do string.

d) O que acontece se a linha 157 do programa principal for substituída por:
cout << msB.GetChar(-3);

e) Qual é a função da linha 82?

f) Escreva uma member function destinada a indicar se um determinado caracter está
presente num string. O retorno da função é a posição da primeira ocorrência do
caracter. Se o caracter não estiver presente retorna  -1.

g) Supondo que ao programa principal são acrescentadas as seguintes linhas, explique
o que faz cada uma delas e indique qual vai ser o output das duas chamadas à função
cout (terceira e sexta linhas deste acréscimo).

CMy_String X("Porto");

CMy_String* Y = &X;

cout << Y->GetSize();

CMy_String& Z = X;

Z = "Coimbra";

cout << X;


