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Lista	de	Exercícios	VIII	
Tratamento	de	Exceções	

Exercício	 01)	Considere	 os	 seguintes	 códigos	 em	 Java	 que	 recebem	 um	 valor	
(variável	 x)	 recebido	pela	 linha	de	 comando.	Mostre	 o	 que	 será	 impresso	 caso	
seja	executado	com	as	seguintes	entradas	0,	1,	2,	3	e	4	(uma	de	cada	vez).	

a)	 class Level1Exception 
    extends Exception {} 
class Level2Exception 
    extends Level1Exception {} 
class Level3Exception 
    extends Level2Exception {} 
class Test { 
  public static void main(String args[]) { 
    int a, b, c, d, f, g, x; 
    a = b = c = d = f = g = 0; 
    x = Integer.parseInt(args[0]); 
    try { 
      try { 
        switch (x) { 
          case 0: 
            throw new Level1Exception(); 
          case 1: 
           throw new Level2Exception(); 
          case 2: 
            throw new Level3Exception(); 
          case 3: 
           throw new Exception(); 
        } 
        a++; 
      } catch (Level2Exception e) { 
        b++; 
      } finally { 
        c++; 
      } 
    } catch (Level1Exception e) { 
      d++; 
    } catch (Exception e) { 
      f++; 
    } finally { 
      g++; 
    } 
    System.out.print(a + "," + b + "," + c + 
        "," + d + "," + f + "," + g); 
  } 
} 

b)	 import java.io.EOFException; 
import java.io.IOException; 
 
class Test { 
  public static void main(String[] args) { 
    int x = Integer.parseInt(args[0]); 
    try { 
      primeiro(x); 
      System.out.println("Após primeiro"); 
    } catch (IllegalArgumentException e) { 
      System.out.println("trata primeiro"); 
    } 
    System.out.println("saiu primeiro"); 
  } 
  static void primeiro(int x) 
      throws IllegalArgumentException { 
    try { 
      segundo(x);  
      System.out.println("depois segundo"); 
    } catch (IOException e) { 
      System.out.println("trata segundo"); 
    } 
    System.out.println("saiu segundo"); 
  } 
  static void segundo(int x) 
        throws IllegalArgumentException, 
                IOException { 
    try { 
      switch (x) { 
        case 0: 
          throw new IllegalArgumentException(); 
        case 1: 
          throw new IOException(); 
        case 2: 
          throw new EOFException(); 
      } 
      System.out.println("depois switch"); 
    } catch (EOFException e) { 
      System.out.println("trata terceiro"); 
    } 
    System.out.println("saiu terceiro"); 
  } 
} 

Exercício	 02)	 Java	 possui	 dois	 tipos	 de	 tratamentos	 de	 exceções.	 Um	 sistema	
rigoroso	 que	 obriga	 que	 sejam	 descritos	 na	 assinatura	 dos	 métodos	 todas	 as	
exceções	do	tipo	Throwable,	com	exceção	das	exceções	do	tipo	RuntimeException,	
que	 podem	 ser	 lançadas	 por	 ele	 através	 da	 cláusula	 throws.	 Ainda	 um	 outro	
sistema	 de	 erros	 para	 aqueles	 gerados	 em	 tempo	 de	 execução	
(RuntimeException),	 que	 não	 exigem	 tal	 restrição	 e	 podem	 ser	 lançadas	
livremente.	Discuta	as	vantagens	e	desvantagens	de	cada	abordagem.	
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Exercício	 03)	 Considere	 o	 seguinte	 esqueleto	 de	 programa	 em	 C++	 a	 seguir.	
Indique,	para	cada	possível	exceção	disparada,	a	linha	onde	ela	será́	tratada.	

 1. class A { 
 2. private: 
 3.   int j; 
 4.   float g; 
 5.   B b; 
 6. public: 
 7.   void f2() { 
 8.     // ... 
 9.     try { 
10.       // ... 
11.       try { 
12.         // ... 
13.         b.f1(); 
14.         // ... 
15.         if (/* ... */) 
16.           throw j; 
17.         // ... 
18.         if (/* ... */) 
19.           throw g; 
20.         // ... 
21.       } catch(int) { 
22.         // ... 
23.       } 
24.       //... 
25.     } catch (float) { 
26.       // ... 
27.     } 
28.     // ... 
29.   } 
30. };	

31. class B { 
32. private: 
33.   int k; 
34.   float f; 
35. public: 
36.   void f1() { 
37.     // ... 
38.     try { 
39.       // ... 
40.       if (/* ... */) 
41.         throw k; 
42.       // ... 
43.       if (/* ... */) 
44.         throw f; 
45.       // ... 
46.     } catch (float) { 
47.       // ... 
48.     } 
49.     // ... 
50.   } 
51. }; 
52. 
53. void main() { 
54.   A a; 
55.   // ... 
56.   a.f2(); 
57.   // ... 
58. }	

Exercício	04)	Considere	o	seguinte	trecho	de	código	em	Java:	
1. public static void salvar(String arquivo, String dados) { 
2.     try { 
3.         OutputStream out = new FileOutputStream(arquivo); 
4.         out.write(dados.getBytes()); 
5.         out.close(); 
6.     } catch (Exception e) { 
7.         e.printStackTrace(); 
8.     } 
9. } 

O	código	 acima	pode	gerar	 exceções	 em	 três	pontos:	 ao	 abrir	 o	 arquivo	
(linha	 3),	 escrever	 os	 dados	 (linha	 4)	 ou	 fechar	 o	 arquivo	 (linha	 5).	 Com	base	
nisso	responda:	

a) Qual	o	problema	do	código?	Quando	ele	pode	acontecer?	
b) Reescreva	o	código	de	forma	a	corrigir	o	problema.	

Exercício	05)	Considere	o	problema	de	conversão	de	temperaturas	entre	Celsius	
e	Fahrenheit	em	Java.	

a) Crie	 duas	 exceções,	 TemperatureException	 que	 herda	 de	 Exception	 e	
FahrenheitException	que	herda	de	TemperatureException.		

b) Crie	 uma	 classe	 utilitária	 (Utils)	 com	 um	 método	 para	 converter	
temperaturas	 em	 graus	 Fahrenheit	 para	 graus	 Celsius	 (toCelsius()),	
ambas	representadas	em	ponto-flutuante	(double).	Porém,	caso	o	valor	a	
ser	convertido	seja	menor	que	zero	absoluto	(-459,67°F)	deve-se	lançar	a	
exceção	FahrenheitException.	A	fórmula	para	conversão	é	dada	por:	
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𝐶 =
5(𝐹 − 32)

9 	
	

c) Considere	 o	 trecho	 de	 código	 a	 seguir.	 Caso	 o	 código	 não	 possua	
problema,	mostre	o	 resultado	de	 sua	execução,	 caso	contrário,	mostre	o	
porquê	do	problema.	

 1. try { 
 2.   double c = Utils.toCelsius(-500.0); 
 3.   System.out.println(c); 
 4. } catch (TemperatureException e) { 
 5.   System.out.println("Erro 1"); 
 6. } catch (FahrenheitException e) { 
 7.   System.out.println("Erro 2"); 
 8. } 

	


