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1 - Considere uma classe designada CVector, que representa um vector de números reais 
(double precision) e a respectiva funcionalidade. 

a) Supondo que o vector pode ter um número arbitrário de componentes, escreva em C++ 
as linhas de código correspondentes à declaração da classe CVector (declare os data 
members, o default constructor, o copy constructor, o destructor o operator= e a função 
GetEuclideanNorm). 
b) Escreva em C++ o código da função  CVector::GetEuclideanNorm 
c) Escreva em C++ o código de um initializer constructor que tenha como argumentos o 
número de componentes do vector e um número real que será atribuído a todas as suas 
componentes. 

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

3 - Considere as seguintes classes: “República”, “Continente”, “Província”, “Monarquia”, 
“País” e “Planeta Terra”. 

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: 
“Número_de_Províncias”, “Nome_do_Rei”, “Array_de_Países”. 

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 se têm dois objectos da classe X designados a e b, só se pode fazer b = a se 
existir uma função chamada X::operator = (...) 
b) Quando se faz uma alocação com o operador new a omissão da correspondente chamada 
ao operador delete causa um erro de compilação. 
c) Na mesma classe podem coexistir duas funções sem argumentos e com o mesmo nome, 
desde que retornem diferentes tipos de dados. 
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5 - Considere o programa cuja listagem se encontra nas folhas anexas. 

a) Indique na listagem a localização das funções (declaração e implementação) que estão a 
ser chamadas nas seguintes linhas: 97, 99, 100, 104, 105 e 106. 

b) Na linha 17, o que significa e qual é a utilidade de declarar a função como friend? 

c) Modifique o initializer constructor existente, recorrendo a um default argument, de 
modo que a seguinte instrução passe a ser válida: 

CComplex<double> coP(6.73); 

d) Qual é a utilidade da linha 47? 

e) Qual é a utilidade da linha 83? 

f) Escreva o código da função operator * (multiplicação de números complexos). 

g) Supondo que o programa principal (main) passa a ser constituído pelas seguintes linhas, 
explique o que faz cada uma delas e indique qual vai ser o output do programa. 

CComplex<double>  A(3.9, 7.1); 

CComplex<double>  &  B  =  A; 

CComplex<double>  *  P  =  &  A; 

*P  =  CComplex<double>(9.9, 9.9); 

cout << B; 

h) Com base na classe CComplex<double>, escreva em C++ um programa principal 
completo que solicite ao utilizador (via teclado) o número total de números complexos, 
faça a alocação dinâmica de memória para um array de números complexos, inicialize cada 
um dos números complexos com base em dados solicitados ao utilizador, verifique se 
existe algum par de números complexos iguais e liberte a memória alocada. 
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  1 #include <iostream.h> 
  2 #include <iomanip.h> 
  3 template <class T> 
  4 class CComplex 
  5 { 
  6 protected: 
  7     T m_fReal; 
  8     T m_fImag; 
  9 public: 
 10     CComplex(); 
 11     CComplex(T fReal, T fImag); 
 12     CComplex(const CComplex& otherObj); 
 13     ~CComplex(); 
 14     CComplex& operator= (const CComplex& otherObj); 
 15     CComplex& operator+= (const CComplex& otherObj); 
 16     CComplex GetNeg() const; 
 17     friend CComplex operator+ (const CComplex& leftArg, 
 18                                const CComplex& rightArg); 
 19     friend ostream& operator<< (ostream& out, const CComplex& rightArg); 
 20     friend istream& operator>> (istream& in, CComplex& rightArg); 
 21 }; 
 22 template <class T> 
 23 CComplex<T>::CComplex() 
 24 { 
 25     m_fReal = T(0.0); 
 26     m_fImag = T(0.0); 
 27 } 
 28 template <class T> 
 29 CComplex<T>::CComplex(T fReal, T fImag) 
 30 : 
 31 m_fReal(fReal), m_fImag(fImag) 
 32 { 
 33 } 
 34 template <class T> 
 35 CComplex<T>::CComplex(const CComplex& otherObj) 
 36 { 
 37     m_fReal = otherObj.m_fReal; 
 38     m_fImag = otherObj.m_fImag; 
 39 } 
 40 template <class T> 
 41 CComplex<T>::~CComplex() 
 42 { 
 43 } 
 44 template <class T> 
 45 CComplex<T>& CComplex<T>::operator= (const CComplex& otherObj) 
 46 { 
 47     if (this == &otherObj) return *this; 
 48     m_fReal = otherObj.m_fReal; 
 49     m_fImag = otherObj.m_fImag; 
 50     return *this; 
 51 } 
 52 template <class T> 
 53 CComplex<T>& CComplex<T>::operator+= (const CComplex& otherObj) 
 54 { 
 55     m_fReal += otherObj.m_fReal; 
 56     m_fImag += otherObj.m_fImag; 
 57     return *this; 
 58 } 
 59 template <class T> 
 60 CComplex<T> CComplex<T>::GetNeg() const 
 61 { 
 62     CComplex t; 
 63     t.m_fReal = - m_fReal; 
 64     t.m_fImag = - m_fImag; 
 65     return t; 
 66 } 
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 67 template <class T> 
 68 CComplex<T> operator+ (const CComplex<T>& leftArg, const CComplex<T>& rightArg) 
 69 { 
 70     CComplex<T> t; 
 71     t.m_fReal = leftArg.m_fReal + rightArg.m_fReal; 
 72     t.m_fImag = leftArg.m_fImag + rightArg.m_fImag; 
 73     return t; 
 74 } 
 75 template <class T> 
 76 ostream& operator<< (ostream& out, const CComplex<T>& rightArg) 
 77 { 
 78     out << setiosflags(ios::fixed | ios::showpoint); 
 79     out << setprecision(2); 
 80     out << "   Real:" << setw(7) << rightArg.m_fReal; 
 81     out << "   Imag:" << setw(7) << rightArg.m_fImag; 
 82     out << endl; 
 83     return out; 
 84 } 
 85 template <class T> 
 86 istream& operator>> (istream& in, CComplex<T>& rightArg) 
 87 { 
 88     cout << endl; 
 89     cout << "Real ? "; 
 90     in >> rightArg.m_fReal; 
 91     cout << "Imag ? "; 
 92     in >> rightArg.m_fImag; 
 93     return in; 
 94 } 
 95 int main() 
 96 { 
 97     CComplex<double> coA(4.0, 7.0); 
 98     CComplex<double> coB(2.0, 3.0); 
 99     CComplex<double> coC(coA); 
100     CComplex<double> coD; 
101     CComplex<double> coE; 
102  
103     cout << "Please enter the complex number E... "; 
104     cin >> coE; 
105     coD = coB; 
106     coD += coA; 
107     cout << coA + coB + coC + coD << endl; 
108     cout << coA.GetNeg() << endl; 
109  
110     return 0; 
111 } 
 


