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Sendo o banco de dados if aula 06 e possuindo os mesmos as tabelas:

Você pode utilizar o banco de dados da máquina do professor ou criar localmente.
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Questão 1
Escreva a classe Proprietario. Esta classe deverá representar a entidade proprietarios, ou seja, deverá

possuir todos os seus atributos (encapsulados, defina as propriedades como privadas e faça os métodos seletores). Escreva
o método construtor da forma que julgar necessário. Escreva um método que permita salvar os dados do proprietário no
banco de dados, este método deverá receber como parâmetro um objeto da classe Proprietario. Escreva um método que
retorne um vetor de Proprietario com todos os proprietários cadastrados no banco de dados.

Questão 2
Escreva a classe Uf. Esta classe deverá representar a entidade. Escreva um método que retorne um

vetor de Uf contendo todas as unidades da federação cadastradas no banco de dados. Declare os atributos e métodos que
julgar necessário.

Questão 3
Escreva a classe Imovel. Esta classe deverá representar a entidade imoveis. Escreva um método que

permita salvar um imóvel no banco de dados, este método deverá receber como parâmetro de entrada um objeto do
tipo Imovel. Crie um método que retorne um vetor de Imovel contendo todos os imóveis cadastrados no banco de dados
ordenados por bairro.

Questão 4
Escreva uma interface web para cadastrar proprietários.

Questão 5
Escreva uma interface web para cadastrar imóveis. O campo UF deverá ser selecionado em um combobox

carregado com todos os estados cadastrados na tabela uf.

Questão 6
Escreva uma interface web que exiba todos os proprietários cadastrados.

Questão 7
Escreva uma interface web que exiba todos os imóveis cadastrados ordenados por bairro. Junto a cada

imóvel, exiba o nome do proprietário. Os imóveis não devem ser agrupados por proprietário.


