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1 - Considere uma classe designada CPoint, que representa um ponto de coordenadas 
(x,y) e a respectiva funcionalidade. Considere também uma classe designada CTriangle 
cujos data members são 3 objectos da classe CPoint. 

a) Escreva em C++ as linhas de código correspondentes à declaração da classe 
CTriangle (data members e pelo menos uma member function). 
b) Escreva em C++ o código da função  CTriangle::operator = = (suponha que a 
classe CPoint já tem este operador implementado). 
c) Supondo que as classes CPoint e CTriangle já se encontram completamente 
implementadas, escreva em C++ um programa principal completo que solicite ao 
utilizador (via teclado) o número total de triângulos, faça a alocação dinâmica de 
memória para um array de triângulos, inicialize cada um dos triângulos com base em 
dados solicitados ao utilizador, verifique se existe algum par de triângulos iguais 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 a seguinte família de classes: “Motociclo”, “Veículo Aéreo”, 
“Helicóptero”, “Veículo”, “Avião”, “Automóvel” e “Veículo Terrestre”. Com base 
nestas classes: 

a) Esquematize uma hierarquia de classes baseada num modelo de hereditariedade. 
b) Indique em qual das classes colocaria cada um dos seguintes data members: 
“Máxima Altitude”, “Potência do Motor”, “Comprimento Mínimo da Pista na 
Descolagem”. 

4 - Para cada uma das seguintes afirmações, indique se se trata de uma afirmação 
verdadeira ou falsa e escreva uma breve justificação de cada resposta: 

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 default constructor ocorre um erro de compilação. 
c) Se um initializer constructor tiver dois argumentos e se para ambos existir um 
default argument value, então este construtor pode ser utilizado como default 
constructor. 
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1 - Considere o programa cuja listagem se encontra nas folhas anexas. 

a) Indique na listagem a localização das funções que estão a ser chamadas nas 
seguintes linhas: 189, 190, 191, 193, 194 e 196. 

b) Como explica que na linha 214 seja possível atribuir um número (6) a um vector 
(vecJ)? Descreva a tarefa que na realidade é executada nessa linha. 

c) Escreva um initializer constructor que construa o vector (CVector) à custa de três 
números reais (double). Neste caso o vector fica com dimensão 3. 

d) O que acontece se a linha 197 do programa principal (main) for substituída por: 
cout << vecF.GetEntry(-3); 

e) Na linha 10, em que circunstâncias é atribuído a fValue o valor 0.0? 

f) Escreva o código da member function SetSubvector (ver a linha 18). 

g) Supondo que o programa principal (main) passa a ser constituído pelas seguintes 
linhas, suprima as linhas incorrectas, explique o que faz cada uma das restantes 
linhas, indique qual vai ser o output do programa e indique se a memória está a ser 
correctamente desalocada. 

CVector* X = new CVector; 

CVector* Y = X; 

*Y = CVector(6, 3.14); 

cout << X->GetSize() << endl; 

cout << X->GetEntry(3) << endl; 

cout << Y.GetSize() << endl; 

cout << Y.GetEntry(4) << endl; 

delete Y; 

return 0; 

 


