
 
1. Objetivos: Esta folha tem dois objetivos: por um lado, rever e exercitar alguma prática de 

programação, em linguagem Java, a qual será muito útil para todo o trabalho prático a realizar ao 
longo do semestre; por outro lado, orientar o aluno para uma das preocupações fundamentais da IHC — 
a forma como apresentamos a informação ao utilizador e as funcionalidades de interação que lhe são 
facultadas pelo sistema. Deste modo, iremos manipular informação relativa a um conjunto de 
alimentos. Para cada alimento, consideramos um conjunto de características nutricionais que o 

constituem, tal como ilustrado na seguinte figura. O nosso conjunto de dados encontra-se armazenado 
no ficheiro “nutrition.txt”, que pode ser acedido/obtido on-line no endereço: "www.di.ubi.pt/~jpaulo/
ensino/IHC/praticas/nutrition.txt". Comece por analisar o ficheiro e gravá-lo no seu computador. 

2. Crie um programa em Java, denominado Nutrition.java, o qual acede ao ficheiro nutrition.txt e produz 
uma listagem do seu conteúdo no Dispositivo de Saída Padrão (DSP). Vamos assim lembrar como se abre 
e lê um ficheiro em Java.  

3. Agora sugere-se a realização/alteração do exercício anterior, mas usando uma classe que facilita a 
leitura de ficheiros de texto. Com a class FileIN.java poderá ler o ficheiro de dados diretamente do 
servidor. Comece por analisar esta class e integre-a no seu projeto. 

4. Melhore o programa criado, de modo a que as características sejam apresentadas em colunas, de forma 
semelhante ao da Figura 1. Neste exercício consideramos só as primeiras seis características, tal como 
na figura. Tenha em consideração que as strings devem ser alinhadas à esquerda e os valores numéricos 
à direita, escritos sempre com o mesmo número de casas decimais, se for caso disso.  Aqui deve 
trabalhar com a formatação do “System.out.printf(…)”. Para dividir uma string em pedaços (array 
de strings) utilize o método “split(…)” da classe “String”. 

5. A quinta característica é a energia do alimento, em calorias. No entanto, o valor em kcal apresentado é 
relativo à dose (3ª coluna) e ao respetivo peso dessa dose (4ª coluna). Assim, queremos melhorar o 
nosso programa para produzir uma nova coluna, posicionada a seguir à atual coluna “Energy [kcal]”, 
apresentando as calorias por 100g de alimento. O cabeçalho dessa coluna deverá ser “kcal/100g”. 
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Figura 1 — Tabela com lista de alguns alimentos e algumas das suas características nutricionais.

http://www.di.ubi.pt/~jpaulo/ensino/IHC/praticas/nutrition.txt
http://www.di.ubi.pt/~jpaulo/ensino/IHC/praticas/nutrition.txt
http://www.di.ubi.pt/~jpaulo/ensino/IHC/praticas/FileIN.txt


6. Melhore o programa de modo a que seja apresentado no final a média dos valores numéricos, para cada 
uma das seis características nutricionais. 

7. Na última versão do Nutrition.java, deve ser apresentada uma listagem completa e bem formatada da 
tabela, incluindo a nova coluna, gerada no exercício anterior.
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