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AVALIAÇÃO PARCIAL
Leia com atenção:
• Só use caneta azul ou preta;
• Não use corretivo;

• Não rasurar;
• Se necessário leia a questão mais de uma vez.

1. (TRT-MA – 2009) Uma classe Java pode ser instanciada por um comando, cuja sintaxe é
a) nome_Objeto nome_Classe = new nome_Objeto();
b) nome_Classe nome_Objeto = new nome_Classe();
c) nome_Classe nome_instancia = new nome_Objeto();
d) nome_Instancia nome_Objeto = new nome_Instancia();
e) nome_Instancia nome_Classe = new nome_Instancia();

2. (TER-MG – 2005) Os métodos Java que não retornam valores devem possuir no parâmetro tipo-de-retorno a palavra 
a) static. b) public. c) void. d) main. e) string args.

3. (EPE – 2007) O ciclo de vida clássico da engenharia de software tem sofrido críticas dos especialistas. Uma delas é o
fato de o cliente ter de declarar todos os requisitos explicitamente na primeira parte do projeto, gerando insegurança.
Uma técnica utilizada para minimizar esse problema é conhecida como: (1,0 ponto)
a) análise por ponto de função.
b) casos de teste.
c) linha básica ou baseline.
d) projeto de software.
e) prototipação.

4. Relacione:
(A) Herança
(B) Polimorfismo
(C) Encapsulamento
(D) Classe
(E) Objeto
(F) Atributo
(G) Método

(     ) componentes de software reutilizáveis 
(     ) operações permite 
(     ) define um novo tipo de dado 
(     ) características 
(     ) que uma interface seja utilizada para uma classe geral de ações 
(     ) um objeto adquire as propriedades de outro objeto 
(     ) liga o código e os dados manipulados

5. Relacione as metodologias de desenvolvimento:
(A) Estruturada
(B) RAD
(C) Ágil
(D) RUP

(     ) UML
(     ) Cascata
(     ) Prototipação
(     ) Scrum

6. Para cada afirmação assinale V, se verdadeiro, ou F, se falso. (1,0)
(     ) Entre as etapas do ciclo de vida de software, as menos importantes incluem a garantia da qualidade, o projeto

e o estudo de viabilidade. As demais atividades do ciclo, como a implementação e os testes, requerem maior
dedicação da equipe e são essenciais.

(     ) As abordagens evolucionárias de desenvolvimento de software permitem determinar, de forma precisa,  o
número de ciclos necessários para a construção do produto.

(     ) No modelo iterativo, divide-se o desenvolvimento em iterações. A cada iteração, podem ser acrescentadas
novas funcionalidades ao  software.  Uma iteração parte do estado no qual se encontravam os artefatos ao
término da iteração anterior e resulta em um incremento. Uma iteração pode ter disciplinas como captura de
requisitos, análise, projeto, implementação e teste.

(     ) O modelo em cascata consiste de fases e atividades que devem ser realizadas em sequência, de forma que
uma atividade é requisito da outra.

(     ) Quando um aplicativo de software desenvolvido em uma organização atinge, no fim do seu ciclo de vida, a
fase denominada aposentadoria, descontinuação ou fim de vida, todos os dados por ele manipulados podem
ser descartados.



7. Observe o diagrama de classe UML abaixo e responda:

a) O diagrama de classes é dividido em partes. Escreva ao lado de cada seta o que representa cada parte do
diagrama de classes.
b) Indique o tipo de dado mais adequado para nome, telefone e dataNascimento. Justifique.

c) Reescreva a linha adicionarPaciente(), sabendo que ele recebe todos os dados do paciente como parâmetro.

d) Reescreva a linha obterPaciente() de forma que retorne uma cadeia de caracteres.

e) Escreva a classe em Java, conforme as especificações do diagrama de classes, e as alterações feitas nos itens b,
c e d. Codifique obterPaciente() de forma que retorna uma cadeia de caracteres em uma linha, contendo todos os
dados do paciente. (2,0)

Boa Prova! 


