
Análise e Projeto Orientados a Objetos

Lista de Exercícios 01

Professor: Edwar Saliba Júnior

Desenvolva  os  diagramas  de  Caso  de  Uso  com  sua  devida
documentação:

1. Desenvolva um Diagrama de Casos de Uso para um sistema de Locação de DVD’s:
◦ ao realizar uma locação, o cliente informa seu código. Se o cliente não estiver

cadastrado,  a  locação  deve  ser  cancelada  e  o  cliente  informado  de  como
proceder. Caso esteja cadastrado, verificar se o cliente não possui pendências;

◦ caso o cliente não tenha pendências, o funcionário deve registrar a locação e
fornecer as cópias e

◦ o funcionário deve realizar a manutenção dos DVD’s, por exemplo cadastro de
uma nova cópia.

2. Venda de passagens aéreas pela internet:
◦ o cliente deve selecionar o local de origem, destino, e se deseja uma passagem

só de ida, ou de ida e volta. Em seguida, informar a data de partida e se tiver
optado por ida e volta, também a data de retorno;

◦ o cliente deve pressionar o botão consultar para visualizar os horários e classes
disponíveis;

◦ caso  o  mesmo esteja  de  acordo  com algum dos  voos,  ele  deve  pressionar
comprar, onde selecionará as poltronas disponíveis,  bem como o número de
parcelas com que deseja pagar a passagem e

◦ enquanto  não  estiver  paga,  o  cliente  pode  cancelar  a  operação  a  qualquer
momento.

3. O cliente  se dirige  a  uma clínica  veterinária  onde marca  uma consulta  com a
secretária levando seu animal:
◦ caso não sejam cadastrados, a secretaria deve cadastrá-los;
◦ em cada sessão, o cliente deve informar os sintomas. O animal pode ter que

passar por várias seções, dependendo do diagnóstico 
◦ durante  a  sessão,  o  veterinário  pode  solicitar  exames  a  serem  tragos  na

próxima seção;
◦ a cada sessão gera-se um histórico e uma conta e
◦ a secretária  tem a  responsabilidade  de manter  atualizado os  cadastros  dos

clientes, médico e animais.

4. Esboce um diagrama de casos de uso para um controle remoto de TV.

5. Visite  o  site  da  companhia  aérea  GOL,  na  URL  (https://www.voegol.com.br/pt),
estude-o e desenvolva o diagrama de caso de uso e, para cada caso de uso, sua
respectiva documentação.

https://www.voegol.com.br/pt


6. Visite o site da empresa de hospedagem de lojas  on-line Mercado Livre, na URL
https://www.  mercadolivre  .com.br/  , estude-o e desenvolva o diagrama de caso de
uso e, para cada caso de uso, sua respectiva documentação.
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