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1 - Considere que já se dispõe de uma classe designada CVector, destinada a 
representar um vector de números reais (double precision) com um número arbitrário de 
componentes. 

a) Pretende-se declarar uma classe designada CMatrix como sendo um vector de 
vectores. Cada linha da matriz é um objecto da classe CVector, sendo o número 
de linhas da matriz também arbitrário. Escreva em C++ as linhas de código 
correspondentes à declaração da classe CMatrix (declare os data members, o 
default constructor, o copy constructor, o destructor, o operator= e a função 
GetMaximumAbsoluteValue). 

b) Escreva em C++ o código da função  CMatrix::GetMaximumAbsoluteValue 

c) Escreva em C++ o código do operador  CMatrix::operator * , destinado ao cálculo 
do produto de duas matrizes. 

2 - Com base num exemplo, explique o significado de template e diga quais são as 
vantagens da sua utilização. 

3 - Considere as seguintes classes: "Livro", "Sala_de_uma_biblioteca", 
"Objecto_catalogado", "Prateleira", "CDROM" e "Armário". 

a) Organize este conjunto de classes, distinguindo claramente os casos de agregação 
dos de hereditariedade. 

b) Indique em qual das classes colocaria cada um dos seguintes data members: 
"Código_de_localização", "Número_de_páginas", "Array_de_prateleiras". 

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) Os construtores devem retornar um parâmetro que indique o facto de a construção 
ter sido bem ou mal sucedida. 

b) Quando é lançada uma excepção com a instrução throw e não existe a 
correspondente instrução catch a execução do programa é terminada. 

c) Quando numa classe existe uma função virtual pura não podem ser declarados 
objectos dessa classe. 



POOIG – 2003-04-14 

Docente: Alvaro F. M. Azevedo - http://www.fe.up.pt/~alvaro 
 

5 - Considere o programa (sem erros) cuja listagem se encontra nas folhas anexas. 

a) Qual é a utilidade da linha 9 ? 

b) Na linha 10, em que condições é efectuada a atribuição "= 0.0" ? 

c) Que tipo de função é declarada na linha 12 ? 

d) Explique o que acontece na linha 46. 

e) Na linha 86 qual é a utilidade da palavra "const" ? 

f) Explique as tarefas que são realizadas pela função que se encontra implementada 
nas linhas 98-111. 

g) Descreva as tarefas que são realizadas pelo programa principal (main). 

h) Indique com rigor qual é o output do programa. 

i) Escreva o código da função "CPoint::operator == ". 


