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Neste laboratório trabalharemos com conceitos de tratamento de erros com o uso de exceções, uso de 

Collections para trabalhar com conjunto de dados e Threads para execução de tarefas paralelas. 

Vamos trabalhar sobre a aplicação “SistemaBancario”, já utilizada em laboratórios passados. O fonte 

para iniciar este laboratório também está disponível no site do curso. 

Baixe o arquivo para sua máquina através do seguinte link: 

https://drive.google.com/file/d/0B3nnoRdRTKj4a3pyODhFVVMyR00/edit?usp=sharing 

Descompacte o arquivo na pasta do seu Workspace. Caso não lembre de qual é o seu workspace, você 

pode consultar através do Eclipse, menu File, Switch workspace, Other... 

 

Na janela que será exibida está o endereço da pasta do seu workspace atual. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/0B3nnoRdRTKj4a3pyODhFVVMyR00/edit?usp=sharing


Importe o projeto, através do menu File, Import... 

 

Em General, escolha Existing Project into Workspace. Clique em Next 

 

  



Em Select root directory, clique em Browse... 

 

Selecione a pasta do seu Workspace. Clique em OK. 

 

  



Na lista de projetos, selecione SistemaBancario. Clique em Finish. 

 

O projeto será incluído no seu Package Explorer 

 

  



Este projeto já contem as classes Conta e Cliente, com suas propriedades e métodos. 

 

A classe Main, nossa classe inicial, possui uma instância da classe CaixaEletronico, onde 

desenvolveremos nosso projeto. 

Neste projeto iremos trabalhar também com a classe BufferedReader, que pode ser utilizada para ler 

conteúdos de arquivos ou entradas do teclado. Utilizaremos esta classe para criar um menu interativo 

através do Console para que o usuário do nosso sistema possa executar suas funções. 

Primeiramente vamos criar o menu de opções do nosso usuário. Este menu vai estar disponível em um 

array, que poderá ser incrementado de acordo com a necessidades. 

Abra a classe CaixaEletronico e crie o seguinte método, que retornará nosso array de opções: 

private String[] getOpcoesMenuPrincipal() { 
   
  String[] opcoes = new String[3]; 
  opcoes[0] = "0 - Sair do sistema"; 
  opcoes[1] = "1 - Criar novo cliente"; 
  opcoes[2] = "2 - Criar nova conta"; 
  
  return opcoes; 
 } 

  



Ainda na classe CaixaEletronico, crie o seguinte método: 

public int getMenuInicial() throws IOException, NumberFormatException { 
   
 int retorno; 
   
 System.out.println(); 
 System.out.println("Bem vindo ao sistema do Banco da Unip."); 
 System.out.println("Entre com uma opção:"); 
   
 for (String opcao : getOpcoesMenuPrincipal()) { 
  System.out.println(opcao); 
 } 
   
 BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   
 String entrada = in.readLine();   
 System.out.println("Você digitou: " + entrada);   
   
 retorno = Integer.parseInt(entrada); 
   
 return retorno; 
  
} 

Este método exibirá algumas mensagens na tela para o usuário. Também fará um loop sobre o array de 

opções para exibir todas para o usuário. Em seguida utilizará a classe BufferedReader para aguardar que 

o usuário entre com uma das opções, exibindo em seguida a opção digitada. Esta opção será retornada 

pelo método no formato de um número (int). 

Agora iremos completar a classe Main. Abra a classe Main. Após a linha com a instância da classe 

CaixaEletronico, insira o seguinte código: 

int opcao = 1; 
while (opcao > 0) { 
     
 try { 
      
  opcao = ce.getMenuInicial(); 
       
  switch (opcao) { 
   case 0: 
    ce.encerrarSistema(); 
    break; 
   case 1: 
    //ce.criarNovoCliente(); 
    break; 
   case 2: 
    //ce.criarNovaConta(); 
    break; 
   default: 
    System.out.println("Opção inválida!"); 
    break; 
  } 
       
 } catch (IOException e) { 
  e.printStackTrace(); 
 } catch (NumberFormatException e) { 
  System.out.println("Opção inválida!"); 
 } catch (Exception e) { 
  System.out.println(e.getMessage()); 
 }  
} 



Este código ficará em loop (while) até que o valor da variável opção seja 0, que é o valor definido para a 

opção em que o usuário decida sair do programa. Caso o usuário escolha um valor superior ao valor 

máximo apresentado no menu, será exibida e mensagem "Opção inválida!". 

Algumas linhas apresentarão erros, pois os métodos mencionados ainda não foram criados. 

Para o erro indicado na linha } catch (IOException e) {, o mesmo ocorre porque é necessário 

realizar o Import da classe IOException. Para tanto, clique com o botão direito sobre o ícone de erro na 

barra lateral esquerda e selecione Quick Fix. 

 

Selecione Import IOException. 

 

Você também pode realizar o import, posicionando o cursor ao final do código, logo após o nome da 

classe, e pressionar Ctrl+Espaço. 

Abra a classe CaixaEletronico, e entre com o seguinte código, que criará o método para encerrar o 

sistema (opção 0 do menu): 

public void encerrarSistema() { 
   
 System.out.println("Obrigado por utilizar nosso sistema."); 
 System.out.println("Até a próxima!"); 
   
 System.exit(0); 
} 



Após criar este método, não deve existir mais nenhum erro na classe Main. Teste seu programa 

(CTRL+F11). 

Será exibida a janela de Console com o nosso menu inicial: 

 

Clique sobre a janela de Console para entrar com algum valor. Ao pressionar 1 ou 2, não deve ocorrer 

nada (na verdade, será exibido novamente o menu). Ao pressionar qualquer valor superior a 2, deverá 

ser exibida uma mensagem de Opção Inválida. 

 

 

  



Finalmente, caso o usuário entre com a opção 0 (opção que acabamos de implementar), o sistema 

deverá ser encerrado. 

 

 

Para melhorar a fluidez do sistema, vamos adicionar uma pausa, quando o usuário entrar com alguma 

opção. Isso fará com que seja exibido novamente o menu de opções, após o usuário confirmar teclando 

Enter. 

Para isso, crie o seguinte método na classe CaixaEletronico: 

public void getMensagemEnterContinuar() { 
 try { 
  System.out.println("Pressione Enter para continuar"); 
  BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 
  int codigoTeclado = in.read(); 
  while (codigoTeclado != 13)  { 
   codigoTeclado = in.read(); 
  } 
 } catch (IOException e) { 
  e.printStackTrace(); 
 } 
} 

Este código ficará esperando que o usuário entre com algum valor através do teclado, e só seguirá 

adiante, caso a opção seja 13, que é o código para a tecla Enter. 

  



Finalmente, volte para a classe Main, e acrescente o parâmetro finally ao nosso bloco try, para que 

sempre que usuário selecione alguma opção, ao final seja executado nosso novo método. 

public static void main(String[] args) { 
   
 CaixaEletronico ce = new CaixaEletronico(); 
   
 int opcao = 1; 
 while (opcao > 0) { 
     
  try { 
      
   opcao = ce.getMenuInicial(); 
       
   //... 
       
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } catch (NumberFormatException e) { 
   System.out.println("Opção inválida!"); 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e.getMessage()); 
  }  finally { 
   ce.getMensagemEnterContinuar(); 
  } 
 } 
   
} 

Ao executar o programa, após digitar uma opção, o usuário precisará teclar Enter para continuar. 

 

  



Vamos continuar com as demais funcionalidades. 

Vamos criar duas Collections do tipo HashMap, onde iremos armazenar todos os objetos criados a partir 

das classes Cliente e Conta. Iremos utilizar HashMap para que possamos fazer o mapeamento dos 

objetos através de uma chave, sendo o número da conta, no caso de Conta, e CPF, no caso de Cliente. 

Abra a classe CaixaEletronico, e no início da classe insira as seguintes linhas: 

private Map<String, Cliente> clientes; 

private Map<String, Conta> contas; 

Agora crie o seguinte construtor para a classe CaixaEletronico (logo após as linhas inseridas acima): 

public CaixaEletronico() { 

 clientes = new HashMap<String, Cliente>(); 

 contas = new HashMap<String, Conta>(); 

} 

No construtor iremos inicializar as collections de Cliente e Conta. 

Provavelmente ao inserir estes trechos de códigos, algumas linhas serão destacadas com erro. Acontece 

o mesmo da classe IOException que inserimos anteriormente. Não foi realizado o Import, porém desta 

vez da classe Map. Faça o mesmo procedimento. Posicione o cursor do mouse ao final de Map e 

pressione CTRL+Espaço. 

 

Selecione a Interface MAP – java.util. 

  



Repita o mesmo para HashMap. 

 

 

Vamos agora criar a funcionalidade “Criar novo cliente”. Neste método iremos solicitar que o usuário 

entre com as propriedades da classe Cliente já existente no sistema (Nome, Endereço, CPF), criando 

uma instância  do objeto Cliente.  Ao final, a nova instância de Cliente será adicionada ao HashMap 

“clientes”. Insira na classe CaixaEletronico o seguinte método: 

public Cliente criarNovoCliente() throws IOException { 

   

 BufferedReader in; 

   

 Cliente cli = new Cliente(); 

   

 System.out.println("Módulo de controle de clientes."); 

 System.out.println("Criar novo cliente."); 

   

 System.out.println("Entre com o nome do cliente:"); 

 in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   

 cli.setNome(in.readLine());   

   

 System.out.println("Entre com o endereço do cliente:"); 

 in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   

 cli.setEndereco(in.readLine()); 

   

 System.out.println("Entre com o CPF do cliente:"); 

 in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   

 cli.setCPF(in.readLine()); 

   

 System.out.println("Cliente criado com sucesso!"); 

   

 clientes.put(cli.getCPF(), cli); 

   

 return cli; 

   

} 



Agora, volte para classe Main e remova o comentário da linha //ce.criarNovoCliente(); (está 

dentro do case 1). Agora nosso sistema está preparado para quando o usuário teclar a opção 1, iniciar o 

módulo de criação de clientes. 

O próximo passo será o módulo de criação de contas. Quando foi desenvolvida a classe Conta, um dos 

parâmetros é o titular da conta, que deve receber um objeto do tipo Cliente através do seu construtor. 

Portanto a funcionalidade de criar uma nova conta terá duas opções: 

 Criar um novo cliente, que será usado para criar a nova conta 

 Usar um cliente já existente para criar a nova conta 

Para a primeira opções, utilizaremos o método já criado anteriormente criarNovoCliente() para 

criar um novo Cliente. Iremos portanto, dentro do método Criar Nova Conta, chamar o método Criar 

Novo Cliente. Já para a segunda opção, precisamos criar um método que procure nosso cliente dentro 

do HashMap. Crie na classe CaixaEletronico o seguinte método: 

public Cliente buscarCliente() throws Exception { 
   
 System.out.println("Entre com o CPF do cliente:"); 
 BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   
 String cpf = in.readLine(); 
 Cliente cli = clientes.get(cpf); 
 if (cli == null) { 
  throw new Exception("CPF inválido!!!"); 
 } 
   
 return cli; 
} 

Este método pedirá ao usuário para entrar com o CPF do cliente, e em seguida utilizará o método get 

do HashMap para buscar a classe correspondente ao CPF digitado, através da chave (key) do HachMap. 

Caso o objeto cli (resposta do método get do HashMap) seja nulo, significa que o HashMap não possui 

uma classe com a chave informada, ou simplesmente que este cliente não existe. Portanto caso isso 

ocorra, o método irá disparar uma Exception customizada, com a mensagem "CPF inválido!!!". Essa 

mensagem seja captada através do bloco Try/Catch e será exibida através do método 

e.getMessage(). 

Agora crie o seguinte método abaixo na classe CaixaEletronico: 

public Conta criarNovaConta() throws Exception { 
   
 BufferedReader in; 
   
 Conta conta; 
   
 System.out.println("Módulo de controle de contas"); 
 System.out.println("Criar nova conta"); 
   
 System.out.println("Escolha uma opção:"); 
 System.out.println("1 - Criar novo cliente"); 
 System.out.println("2 - Indicar cliente existente"); 
 in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   
 int entrada = Integer.parseInt(in.readLine()); 
   
 Cliente cli = null; 
   
 if (entrada == 1) { 



  cli = criarNovoCliente(); 
 } else if (entrada == 2) { 
  cli = buscarCliente(); 
 } 
   
 conta = new Conta(cli); 
   
 System.out.println(); 
   
 System.out.println("Entre com o número da Conta:"); 
 in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   
 conta.setNumero(in.readLine()); 
   
 System.out.println("Entre com o saldo inicial:"); 
 in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   
 conta.setSaldo(Integer.parseInt(in.readLine())); 
 
 System.out.println("Entre com o limite da conta:"); 
 in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   
 conta.setLimite(Integer.parseInt(in.readLine())); 
   
 System.out.println("Conta criada com sucesso!"); 
 
 contas.put(conta.getNumero(), conta); 
   
 return conta; 
   
} 

E remova o comentário //ce.criarNovaConta(); da classe Main. 

Nosso novo método (criarNovaConta()) exibirá as mensagens na tela solicitando ao usuário para que 

escolha qual a forma de criação de conta que deseja: criando um novo cliente; ou buscando por um 

cliente existente. De acordo com a opção solicitada pelo usuário, será executado um método ou outro, 

tendo em seguida um novo objeto Cliente. 

Em seguida será criada uma nova instância do objeto Conta, passando o objeto Cliente como parâmetro 

em seu construtor. Depois serão solicitados os demais dados de Conta, e ao final inserindo a nova 

instância de conta ao HashMap contas. 

Execute o programa até aqui. 

 



Até este momento nosso sistema já pode criar um novo cliente e criar uma nova conta. 

Vamos adicionar 2 outras funcionalidades. Acrescente os seguintes parâmetros case ao switch da classe 

Main: 

case 3: 
ce.getTotalClientes(); 

 break; 
case 4: 
 ce.getTotalContas(); 
 break; 

As linhas acima indicarão erro, pois os respectivos métodos ainda não foram criados. 

Acrescente a classe CaixaEletronico os seguintes métodos: 

public void getTotalClientes() { 
   
 System.out.println("Consulta de clientes"); 
 System.out.println("Total: " + Cliente.getTotalDeClientes()); 
   
} 
  
public void getTotalContas() { 
   
 System.out.println("Consulta de contas"); 
 System.out.println("Total: " + Conta.getTotalDeContas()); 
   
} 

Estes métodos utilizarão dos métodos estáticos criados nas classes Cliente e Conta para exibir quantas 

instâncias das respectivas classes foram criadas. Você se lembra que criados contados nos construtores 

destas classes para realizar essa verificação? 

Agora para que estas novas funções apareçam ao menu principal, necessitamos inseri-las ao array criado 

no início desse roteiro. Abra a classe CaixaEletronico e localize o método getOpcoesMenuPrincipal. 

Aumente o tamanho do array de 3 para 5, e acrescente o conteúdo dos novos índices do array. Ao final 

o método ficará dessa forma: 

private String[] getOpcoesMenuPrincipal() { 
   
 String[] opcoes = new String[5]; 
 opcoes[0] = "0 - Sair do sistema"; 
 opcoes[1] = "1 - Criar novo cliente"; 
 opcoes[2] = "2 - Criar nova conta"; 
 opcoes[3] = "3 - Consulta total de clientes"; 
 opcoes[4] = "4 - Consulta total de contas"; 
   
 return opcoes; 
} 

 

  



Teste o sistema até este momento. Primeiro vamos consultar o total de Clientes, que deverá ser 0 

(zero). 

 

Agora vamos criar um novo cliente, e em seguida consultar novamente o total de clientes. 

 

O mesmo deve funcionar para o total de contas. 

Vamos agora criar outas duas funcionalidades, que permitiram realizar consultas. Vamos criar um 

método que nos permita consultar o saldo de uma conta e um outro método que nos permita exibir as 

informações de um cliente. 

  



Acrescente ao switch da classe Main os seguintes parâmetros case adicionais: 

case 5: 
 ce.consultaSaldoConta(); 
 break; 
case 6: 
 ce.exibirDadosCliente(); 
 break; 

Altere novamente o método getOpcoesMenuPrincipal() para aumenta mais duas posições no array e 

inserir os seguintes valores aos índices adicionais: 

private String[] getOpcoesMenuPrincipal() { 
   
 String[] opcoes = new String[7]; 
 opcoes[0] = "0 - Sair do sistema"; 
 opcoes[1] = "1 - Criar novo cliente"; 
 opcoes[2] = "2 - Criar nova conta"; 
 opcoes[3] = "3 - Consulta total de clientes"; 
 opcoes[4] = "4 - Consulta total de contas"; 
 opcoes[5] = "5 - Consulta saldo de conta"; 
 opcoes[6] = "6 - Consulta Dados de Cliente"; 
   
 return opcoes; 
} 

Da mesma forma como criamos um método para buscar um cliente através do seu CPF, vamos criar um 

novo método que fará a busca de uma nova conta através do número dessa conta, que neste caso é a 

chave (key) do HashMap contas. 

Crie o seguinte método: 

public Conta buscarConta() throws Exception { 
   
 System.out.println("Entre com o Número da conta:"); 
 BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   
 String numeroConta = in.readLine(); 
  
 if (!contas.containsKey(numeroConta)) { 
  throw new Exception("Número de conta inválido!!!"); 
 } 
   
 return contas.get(numeroConta); 
  
} 

Assim como em buscarCliente, neste método bucarConta será exibida uma mensagem solicitando que o 

usuário entre com o número da conta que deseja retornar. Em seguida é realizada uma validação 

através do método containsKey do HashMap, que verifica se a chave informada existe. Caso a mesma 

não exista, também será disparada uma Exception commensagem customizada ("Número de conta 

inválido!!!"). Caso a chave exista, o objeto corresponde à chave será retornado. 

  



Em seguida acrescente o código abaixo, que representa a funcionalidade de consultar o saldo de uma 

conta: 

public void consultaSaldoConta() throws Exception { 
 
 Conta conta = buscarConta(); 
   
 System.out.println("Consulta de contas"); 
 System.out.println("Titular da conta: " + conta.titular.getNome()); 
 System.out.println("Conta número: "+ conta.getNumero()); 
 System.out.println("Saldo: " + conta.getSaldo()); 
 System.out.println("Limite: " + conta.getLimite()); 
     
} 

Este método utilizada o método recém criado para buscar uma conta, inserindo seu resultado em um 

novo objeto Conta, e em seguida exibindo suas informações. Veja que também são exibidas algunas 

informações referentes ao cliente da conta, que são acessados através do objeto titular, existente na 

classe Conta. 

Agora insira o seguinte código, referente ao método de exibir os dados do cliente. 

public void exibirDadosCliente() throws Exception { 
   
 Cliente cli = buscarCliente(); 
 System.out.println("Detalhe de Cliente."); 
 System.out.println("Nome Cliente: " + cli.getNome()); 
 System.out.println("Endereço Cliente: " + cli.getEndereco()); 
 System.out.println("CPF Cliente: " + cli.getCPF()); 
   
} 

Assim como em consultaSaldoConta, em exibidDadosCliente também chamamos um método adicional, 

buscarCliente, que retornará um objeto cliente referente ao cpf informado, e exibirá suas informações. 

 



 

Vamos finalmente criar as duas últimas funcionalidades do nosso sitema: Apagar uma conta, e Exportar 

um arquivo com a relação de contas. 

Adicione ao switch da classe Main os seguintes parâmetros case: 

case 7: 
 ce.apagarConta(); 
 break; 
case 8: 
 ce.exportarContas(); 
 break; 

Altere novamente o método getOpcoesMenuPrincipal() da classe CaixaEletronico para inserir os 

últimos valores ao array de opções do menu. O método deverá ficar da seguinte forma: 

private String[] getOpcoesMenuPrincipal() { 
   
 String[] opcoes = new String[9]; 
 opcoes[0] = "0 - Sair do sistema"; 
 opcoes[1] = "1 - Criar novo cliente"; 
 opcoes[2] = "2 - Criar nova conta"; 
 opcoes[3] = "3 - Consulta total de clientes"; 
 opcoes[4] = "4 - Consulta total de contas"; 
 opcoes[5] = "5 - Consulta saldo de conta"; 
 opcoes[6] = "6 - Consulta Dados de Cliente"; 
 opcoes[7] = "7 - Apagar conta"; 
 opcoes[8] = "8 - Exportar arquivo de contas"; 
   
 return opcoes; 
} 

  



Em seguida acrescente o seguinte método a classe CaixaEletronico: 

public void apagarConta() throws Exception { 
 
 Conta conta = buscarConta(); 
   
 System.out.println("Apagar conta"); 
 System.out.println("Titular da conta: " + conta.titular.getNome()); 
 System.out.println("Conta número: "+ conta.getNumero()); 
   
 System.out.println("Está seguro que deseja apagar esta conta? (S/N)"); 
   
 BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));   
 String decisao = in.readLine(); 
   
 while (!decisao.equals("s") && !decisao.equals("n")) { 
  decisao = in.readLine(); 
 } 
   
 if (decisao.equals("s")) { 
  contas.remove(conta.getNumero()); 
  System.out.println("Conta apagada com sucesso!"); 
 } else { 
  System.out.println("Opção cancelada."); 
 } 
     
} 

O método apagarConta utilizará novamente a chamada a buscarConta para retornar a conta referente 

ao número de conta informado pelo usuário. Em seguida exibirá uma mensagem de confirmação ao 

usuário, perguntando se esta seguro de apagar a conta. Neste momento o programa aguardará uma 

entrada do teclado e ficará em um loop enquanto a entrada não seja “s “ ou “n”. 

Caso o valor digitado seja “n”, será exibida a mensagem de "Opção cancelada.".  Caso seja “s”, será 

executado o método remove, do HashMap contas, para remover (apagar) o seu objeto, cuja chave (key) 

seja o número da conta. 

Para a última funcionalidade, Exportar Arquivo de Contas, utilizaremos uma Thread. As Thread´s 

permitem criar linhas paralelas de execução, permitindo assim que o usuário siga realizando outras 

tarefas, enquanto a primeira esteja sendo executada. Vamos utilizar esta técnicas, pois muitas vezes 

exportar um arquivo pode ser uma tarefa um pouco demorada, e assim permitiremos que nosso usuário 

siga executando outras tarefas. 

 

 

  



Para isso crie uma nova classe. 

 

Em Name, entre com ExportContas. Não marque a opção “public static void main”. 

 

  



Em Superclass, pressione Browser. 

Digite Thread, selecione a opção correspondente e pressione OK. 

 

 

Clique em Finish. 



Para que nossa classe possa exportar a relação de contas, precisaremos enviar para ela a relação de 

contas, ou simplesmente o HashMap contas. Para isso insira o seguinte código: 

import java.util.Map; 
 
public class ExportContas extends Thread { 
 
 Map<String, Conta> contas; 
  
 public ExportContas(Map<String, Conta> contas) { 
  this.contas = contas; 
 } 
  
} 

Criamos um novo HashMap em ExportContas, que receberá através do construtor da classe o HashMap 

já existente. 

Toda classe do tipo Thread possui um método chamado run(), que é sempre executado quando nossa 

Thread for invocada. 

Insira na classe ExportContas o seguinte código: 

public void run() { 
   
 try { 
    
  Thread.sleep(5000); 
  System.out.println("Iniciando processo de export de contas..."); 
    
  // Gravando no arquivo   
       File arquivo;   
  
       arquivo = new File("contas.txt");   
       FileOutputStream fos = new FileOutputStream(arquivo);   
                  
       String cabecalho = "Numero;Cliente;Saldo;Limite\n";   
       fos.write(cabecalho.getBytes());   
                  
  Iterator registros = contas.entrySet().iterator(); 
    
  while (registros.hasNext()) { 
     
      Map.Entry registro = (Map.Entry) registros.next(); 
      String numeroConta = (String)registro.getKey(); 
      Conta conta = (Conta)registro.getValue(); 
        
      String dadosConta = numeroConta + ";" + conta.titular.getNome() + ";" + 
conta.getSaldo() + ";" + conta.getLimite() + "\n";  
      fos.write(dadosConta.getBytes());   
        
      Thread.sleep(3000); 
        
  } 
    
        fos.close();   
          
 } catch (Exception e) { 
  e.printStackTrace(); 
 } finally { 
  System.out.println("Arquivo de contas gerado com sucesso."); 
 } 
} 



O método run irá gerar um arquivo de texto (contas.txt) para que seja gravada a relação de contas 

existentes no HashMap contas.  

Após abrir o arquivo, será criada uma primeira linha com o cabeçalho do arquivo 

("Numero;Cliente;Saldo;Limite\n"). Em seguida será executado um loop sobre o HashMap, utilizando a 

classe Iterator, que possui uma série de métodos para percorrer Collections. Dentro do nosso loop, será 

criada uma linha no arquivo de texto para cada conta existente no sistema. Ao final, o arquivo é fechado 

e uma mensagem de conclusão é exibida ("Arquivo de contas gerado com sucesso."). 

Perceba que no método run existem algumas linhas como esta: 

Thread.sleep(5000); 

 

Thread.sleep realizara uma pausa na execução do programa. Estamos inserindo estas pausas para que 

possa ser possível visualizar o efeito que desejamos, de que quando o usuário execute a funcionalidade 

de export, possa seguir realizando outras funcionalidades enquanto o export é gerado. 

Execute o programa. 

Crie algumas contas novas. 

 

  



Execute a opção Exportar arquivo de contas. 

Você perceberá que após executar a opção, você poderá retornar ao menu principal e seguir 

executando outras funcionalidades. Dentro de alguns instantes (5 segundos) será exibida a mensagem 

“Iniciando processo de export de contas...”. E assim que todas as contas forem gravadas, será 

exibida a mensagem “Arquivo de contas gerado com sucesso.”. 

 

Veja na janela Package Explorer, que o arquivo contas.txt foi criado (caso não apareça, clique sobre o 

projeto e pressione F5). 

 



Clique duas vezes sobre o arquivo para visualizar seu conteúdo: 

 


