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1 - Pretende-se utilizar um vector de números reais, que podem ser do tipo float ou 
double. Este vector apresenta um número de componentes que é definido na altura da 
respectiva construção. 

a) Escreva em C++ o código correspondente à declaração do correspondente 
template (declare os data members, o default constructor, o copy constructor, o 
destructor, o operator= e a função GetNorm). Nota: esta última função retorna 
um número real que corresponde à norma Euclidiana do vector. 

b) Escreva em C++ o código da função  GetNorm. 
c) Escreva em C++ o código do operator=. 

2 - No âmbito da linguagem C++ e com base num exemplo simples, diga o que entende 
por polimorfismo. 

3 - Considere as seguintes classes: “Operand”, “Expression”, “Constant”, “Minus”, 
“Operator”, “Variable”, “Expression_Component”, “Equation” e “Plus”. 

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: 
“Left_Expression”, “Operator_Precedence” e “Variable_Name”. 

Nas questões 4 e 5 apenas se pretende que seja indicada qual das alternativas é a 
verdadeira. 

4 - Um initializer constructor pode ser utilizado como um default constructor desde que 
a) não exista explicitamente a função correspondente ao default constructor. 
b) todos os seus argumentos possuam um default argument. 
c) o nome da correspondente função coincida com o nome da classe. 

5 - Quando se passa por referência um argumento para uma função (no main: int A; 
f(A); na função: f(int & A) ) 

a) as modificações do valor de A que eventualmente sejam efectuadas dentro da 
função também afectam o valor de A no main. 

b) na função não é possível modificar o valor de A. 
c) as modificações do valor de A que eventualmente sejam efectuadas dentro da 

função não afectam o valor de A no main. 
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6 - Considere o programa cuja listagem se encontra nas folhas anexas. 

a) Como se designa o código contido na linha 32 e qual é a sua função? 

b) Qual é a utilidade da linha 74? 

c) Qual é a utilidade da linha 105? 

d) Na linha 154, o que se encontra à direita do operador “=” não é compatível com o 
argumento da função operator= da classe CLabel. Como explica o facto de a 
linha 154 funcionar sem qualquer problema? 

e) Indique com detalhe qual é o output das linhas 159 e 160. Apresente uma breve 
justificação da resposta. 

f) Escreva o código correspondente à declaração e implementação da função 
operator>>. 

g) Com base na classe CLabel, escreva em C++ um novo programa principal 
completo que solicite ao utilizador (via teclado) o número total de labels (n), faça 
a alocação dinâmica de memória para um array de labels (array com elementos 
no intervalo [1,n] ), inicialize cada um dos labels com base em dados solicitados 
ao utilizador via teclado, chame a função DrawLabel() para todos os elementos 
do array e liberte a memória alocada. Notas: não é necessário declarar nem 
implementar a função DrawLabel; nesta alínea pode utilizar o código 
desenvolvido na alínea f ). 
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 1 #include <iostream.h> 
 2  
 3 class CLabel 
 4 { 
 5 protected: 
 6  int m_nLength; 
 7  char* m_pchLabel; 
 8  double m_fX; 
 9  double m_fY; 
10 public: 
11  CLabel(); 
12  CLabel(const char* pchLabel, double fX = 0.0, double fY = 0.0); 
13  ~CLabel(); 
14  CLabel(const CLabel & otherObj); 
15  const CLabel & operator= (const CLabel & otherObj); 
16  int GetLength() const; 
17  friend ostream & operator<< (ostream & out, const CLabel & rightArg); 
18 private: 
19  void CopyData(const CLabel & otherObj); 
20 }; 
21 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
22 CLabel::CLabel() 
23 { 
24  m_nLength = 0; 
25  m_pchLabel = NULL; 
26  m_fX = 0.0; 
27  m_fY = 0.0; 
28 } 
29 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
30 CLabel::CLabel(const char* pchLabel, double fX, double fY) 
31 : 
32 m_fX(fX), m_fY(fY) 
33 { 
34  // pchLabel is a pointer to a NULL terminated string. 
35   
36  // Count the number of non NULL characters. 
37  const char* pchAux = pchLabel; 
38  int nLength = 0; 
39  while ( * pchAux++ ) nLength++; 
40  
41  // Initialize the data members. 
42  if (nLength > 0) 
43  { 
44   m_nLength = nLength; 
45   m_pchLabel = new char [nLength]; // NULL character is not stored. 
46  
47   for (int iLength = 0; iLength < nLength; iLength++) 
48   { 
49    m_pchLabel[iLength] = pchLabel[iLength]; 
50   } // for 
51  } 
52  else 
53  { 
54   m_nLength = 0; 
55   m_pchLabel = NULL; 
56  } // if 
57 } 
58 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
59 CLabel::~CLabel() 
60 { 
61  delete [] m_pchLabel; 
62 } 
63 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
64 CLabel::CLabel(const CLabel & otherObj) 
65 { 
66  CopyData(otherObj); 
67 } 
68 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
69 const CLabel & CLabel::operator= (const CLabel & otherObj) 
70 { 
71  if (this == &otherObj) return *this; 
72  
73  // Destroy target. 
74  delete [] m_pchLabel; 
75  
76  CopyData(otherObj); 
77  
78  return *this; 
79 } 
80 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
81 int CLabel::GetLength() const 
82 { 
83  return m_nLength; 
84 } 
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 85 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 86 ostream & operator<< (ostream & out, const CLabel & rightArg) 
 87 { 
 88  int nLength = rightArg.m_nLength; 
 89  
 90  out << '|'; 
 91  
 92  for (int iLength = 0; iLength < nLength; iLength++) 
 93  { 
 94   out << rightArg.m_pchLabel[iLength]; 
 95  } // for 
 96  
 97  out << '|'; 
 98  
 99  out << " (X,Y) = ("; 
100  out << rightArg.m_fX; 
101  out << ","; 
102  out << rightArg.m_fY; 
103  out << ")" << endl; 
104  
105  return out; 
106 } 
107 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
108 void CLabel::CopyData(const CLabel & otherObj) 
109 { 
110  // Extract nLength. 
111  int nLength = otherObj.m_nLength; 
112  
113  // Initialize the data members. 
114  if (nLength > 0) 
115  { 
116   m_nLength = nLength; 
117   m_pchLabel = new char [nLength]; // NULL character is not stored. 
118  
119   for (int iLength = 0; iLength < nLength; iLength++) 
120   { 
121    m_pchLabel[iLength] = otherObj.m_pchLabel[iLength]; 
122   } // for 
123  } 
124  else 
125  { 
126   m_nLength = 0; 
127   m_pchLabel = NULL; 
128  } // if 
129   
130  m_fX = otherObj.m_fX; 
131  m_fY = otherObj.m_fY; 
132 } 
133 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
134 int main() 
135 { 
136  CLabel labA; 
137  CLabel labB("Hello", 101.8, 101.9); 
138  CLabel labC(labB); 
139  CLabel labD = labB; 
140  CLabel labE; 
141  labE = labB; 
142  
143  cout << labA; 
144  cout << labB; 
145  cout << labC; 
146  cout << labD; 
147  cout << labE; 
148  cout << "-----------------------------------" << endl; 
149  CLabel labF("Thank you", 201.8, 201.9); 
150  cout << labF; 
151  cout << "Length = " << labF.GetLength() << endl; 
152  cout << "-----------------------------------" << endl; 
153  CLabel labG; 
154  labG = "Porto"; 
155  cout << labG; 
156  cout << "-----------------------------------" << endl; 
157  CLabel* plabH = &labG; 
158  *plabH = labF; 
159  cout << labG; 
160  cout << *plabH; 
161   
162  cout << "Press the Return key... "; cin.get(); 
163  
164  return 0; 
165  
166 } // main 


