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PROGRAMAÇÃO 
ORIENTADA A OBJETOS

ESPECIALIZAÇÃO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
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Apresentação

• Tenorio

• www.osfedera.com

• tenorio.petrolina@bol.com.br

Apresentação - Ementa

Introdução a Linguagem de Programação JAVA

Fundamentos de Programação Orientada a Objetos

• Objetos

• Classes 

• Instâncias

Criação de Objetos

• Construtor

• Aliasing

• Método Main

Apresentação - Ementa

Conceitos Fundamentais

• Abstração

• Herança

• Encapsulamento

• Polimorfismo

• Interface

Apresentação - Ementa

Conceitos Importantes

• Pacotes

• Constantes

• Enumeração

• Elementos Estáticos

• Argumentos Variados

• Associação

• Classes e Métodos Abstratos

• Caixas de Diálogos

• Vetores
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Apresentação - Ementa

Exceções

• Tratamento de Exceções

• throw e throws

• Criação e Uso

Conceitos Extras

• Coleções de Dados

• Manipulação de Arquivos

Apresentação - Referências

• DEITEL, H, DEITEL, P. J. Java: Como 
Programar. 6. ed. São Paulo: Pearson Brasil, 
2005. 1152p.

• SANTOS, Rafael. Introdução À Programação
Orientada A Objetos Usando Java. 2. ed.
Rio de Janeiro: Campus, 2013.

Apresentação - Referências

• SIERRA Kathy; BATES Bert. Use a Cabeça! 
Java. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 
2005. 

• HORSTMANN, C.; CORNELL, G. Core Java 
2, Volume 1 - Fundamentals. 6th edition, 
Prentice Hall, 2002

• HORSTMANN, C.;  CORNELL, G. Core Java 
2, Volume 2 – Recursos Avançados. 6th 
edition, Prentice Hall,   2002

Instalação Importante

• NetBeans (Java EE)

https://drive.google.com/file/d/1KvcQBL9tLjz3aa
HGBPAJT9VThF3fTmQc/view?usp=sharing

Ou 

https://download.netbeans.org/netbeans/8.0.2/fi
nal/

Apresentação – Horário*

Plano Data HORÁRIO

Apresentação, especificações
e conteúdo.

17/07 18:00 às 22:00h

Conteúdo 18/07 08:00 às 12:00h
13:00h às 18:00h

Conteúdo 31/07 18:00 às 22:00h

Conteúdo 01/08 08:00 às 12:00h
13:00h às 18:00h

Duvidas 14/08 18:00 às 22:00h

Averiguação dos projetos 15/08 08:00 às 12:00h
13:00h às 18:00h

Averiguação dos projetos 28/08 18:00 às 22:00h

Apresentação dos projetos 29/08 08:00 às 12:00h
13:00h às 18:00h

*Sujeito a alteração 

Apresentação - Avaliação

PROJETO DE DESENVOLVIMENTO
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Projeto

• Desenvolver um projeto em JAVA usando NetBeans
8.2 que contenha os 22 itens listados a seguir.

• Cada item utilizado deve ser indicado seu uso
através de comentários no programa. Nestes
comentários deve haver o NOME do item utilizado
e a explicação (justificativa) da necessidade do uso
de cada um dos itens. Não pode simplesmente
utilizar o item, sem que ele realmente seja
necessário.

Projeto
• No dia da apresentação, ANTES da mesma, deve ser

entregue OS ARQUIVOS QUE COMPÕEM O
PROJETO DO APLICATIVO, em um arquivo zipado e
um arquivo com o diagrama de classes do sistema
com comentários. Nos comentários deve ter a
indicação de onde está cada um dos itens pedidos,
com um índice pra que se possa encontrar os itens
com agilidade.

• O nome do arquivo ZIP deve constar os nomes
iniciais cos componentes da equipe. Exemplo:
Fulano_Ciclano_Beltrano.zip

Projeto

• O diagrama dever conter todas as classes utilizadas
(Apenas o nome – atributos e métodos só quando
necessário), exceto classes nativas.

• Também deve estar marcado no diagrama, onde
aparece cada um dos itens obrigatórios pedidos. Caso o
item pedido seja implementado, mas não seja marcado
no diagrama ou não aparecer no índice, será corrigido
como ausente.

• O índice deve conter os 22 itens e o nome da(s)
classe(s) que atende(m) ao item pedido.

Trabalho: Itens Obrigatórios

• 1 – Atributos (5 itens):
• Encapsulamento: todos os atributos de classes não

estáticas devem ser private

• Declarar pelo menos um atributo do tipo String

• Algum atributo deve ser do tipo de uma enumeração
criada para o sistema;

• Deve ter pelo menos um atributo ArrayList;.

• Deve haver alguma constante declarada e usada;

Trabalho: Itens Obrigatórios

• 2 – Métodos (2 itens):
2.1. Algum método deve ter uma lista de argumentos
variados.

2.2. Deve contém pelo menos um método estático no
programa. Certamente que ele precisa ser necessário e
utilizado.

• 3 – Construtor: Pelo menos duas classes do projeto 
deve possuir um construtor declarado;

Trabalho: Itens Obrigatórios

• 4 – Associação por Composição

• 5 – Associação por Agregação

• 6 - Herança (2 itens)
6.1. Deve declarar algum atributo final em alguma 
Superclasse;

6.2. Pelo menos um acoplamento dinâmico (acesso a 
método da superclasse);
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Trabalho: Itens Obrigatórios

• 7 – Pelo menos um de cada Polimorfismo (4 itens)
7.1. Polimorfismo de sobrecarga;

7.2. Polimorfismo de coerção;

7.3. Polimorfismo de subtipagem;

7.4. Polimorfismo paramétrico;

• 8 – Pelo menos três classes do sistema devem
implementar uma interface. Uma destas classes deve
implementar, pelo menos, duas interfaces.

Trabalho: Itens Obrigatórios

• 9 – Pacotes. Criar pelo menos dois pacotes.

• 10 – Classes abstratas. Pelo menos duas. Certamente
que as concretas também devem ser implementadas.

• 11 – Uma exceção deve ser criada, levantada e
tratada pelo programa

• 12 – Deve ter alguma entrada de dados usando
Caixas de Diálogo

• 13 – Alguma informação do sistema deve ser
guardada em um arquivo e depois recuperada e
usada.

Como o trabalho será avaliado?

• O aluno já inicia com 10 pontos e sofre as seguintes
penalidades:

• -1,0 ponto pra cada item não implementado ou
implementado de forma incorreta.

• - 1,0 por cada falha no diagrama.

• -1,0 por não resposta à perguntas individuais.

Penalidades do Trabalho

• Outras penalidades na nota (-1.0 pontos):
1 – A equipe que não entregar o que foi pedido antes de sua 
apresentação;

2 – A equipe que não iniciar sua apresentação no horário 
marcado;

3 – Trabalho com erro em tempo de execução (por erro);

4 – Ao aluno que não apresentar (falando) na apresentação 
de seu grupo;

Penalidades do Trabalho

• Penalidades na nota (-3.0 pontos):

1 – A equipe que contiver mais componentes do que o 
máximo estabelecido (por componente).

2 – O trabalho que contive mais de um Main. 

3 – A equipe que tenha um projeto com erro de compilação 
ou que não faça nada.

Apresentação do Trabalho

• A apresentação consistem em:
• Mostrar um pouco do programa em execução (Até 8

minutos);

• Mostrar um a um os 22 itens pedidos (1 minuto por item);

• Todos devem apresentar. É aconselhado que dividam
os 22 itens em grupos e cada componentes se
responsabiliza a mostrar os itens de seu grupo.

• Equipes de até 3 pessoas e cada equipe terá 30
minutos para apresentar o projeto.
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Apresentação – Dúvidas?

PROGRAMAÇÃO 
ORIENTADA A OBJETOS

Missão

• Apresentar, exercitar e consolidar o uso de técnicas
de programação orientada a objeto que tenham um
impacto considerável sobre qualidade de software.

Objetivos

• Discutir aspectos de qualidade e modularidade de
software;

• Introduzir conceitos de POO e exemplos em Java;

• Mostrar como programas em Java podem ser
adequadamente escritos e estruturados;

• Utilizar ambientes de programação em Java;

• Desenvolver uma aplicação;

Relevância e Motivação

• Como você realmente escreve um grande 
software?

• Quanto tempo levará?

• Como o código será organizado?

• Dá para reaproveitar algum código?

• Como será testado?

• Será fácil depurar os bugs?

• Como se dividem as tarefas entre mais programadores?

• Como juntar todos os códigos ao final?

• Funciona?

29

Relevância e Motivação

• Técnicas a serem utilizadas na prática;

• Desenvolver software de qualidade;

• Java corresponde ao estado-da-arte;

• Impacto econômico e social;
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Clareza versus Eficiência

• Pensamento a longo prazo e elegância, ao invés de
imediatismo e resultados de qualquer jeito.

• Software tem que ser adaptável, flexível, fácil de
mudar (custos baixos, mudanças rápidas)

32

Introdução a Linguagem de 
Programação JAVA

• Objetivando introduzir a linguagem Java básica
(sem uso de orientação a objeto) através de alguns
exemplos simples

• O aluno deve entender, neste momento, que Java é
apenas uma linguagem de programação, mas
possuindo sintaxe diferente de outras linguagens.

33

Por que Java?
• Linguagem muito poderosa embora simples

• Permite portabilidade

• Muito usada pelo mercado. 

https://www.tiobe.com/tiobe-index/
34

Java é Simples

• Sintaxe familiar a vários programadores (baseada em 
C e C++)

• Elimina várias redundâncias de C++

• Simples para algumas aplicações, desde que se 
conheça alguns pacotes

• Simples, dado tudo que a linguagem oferece

O Java eliminou...

• Ponteiros

• Goto, registros e union

• Número variável de argumentos

• Tipos fracos

• Criação e remoção de objetos
• alocar e liberar memória explicitamente

• Classes parametrizadas!
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Um primeiro programa: 
Hello, World!

37

Um primeiro programa: 
Hello, World!

• Inicialmente, temos a linha:

package NovaPoo;

• Usada para indicar que este programa faz parte de
um "pacote" que pode conter vários programas. É
uma forma de organizar vários programas, da
mesma forma que "pastas" ou "diretórios" são
usados para organizar arquivos.

38

Um primeiro programa: 
Hello, World!

• Depois dois tipos de comentários:

/*

Primeiro programa em Java da disciplina. 

Deve ser repetido pelos alunos.

*/

// Classe principal

/* */ indica um comentário que pode ter várias linhas.

// um comentário de linha única.

39

Um primeiro programa: 
Hello, World!

• O nome do programa é Hello
• Por convenção, deve iniciar 

com uma letra maiúscula
• Observe que o programa Hello

está obrigatoriamente 
armazenado no arquivo 
Hello.java

• Java é "case-sensitive" 
(reconhece diferença de caixa)

40

• Esqueça, por enquanto, o que significam "public", 
"classe", "static", "void“, “main”. Estas são palavras 
reservadas que veremos adiante.

Um primeiro programa: 
Hello, World!

• Até entender detalhes, sempre use as primeiras 
duas linhas de código do exemplo acima, trocando 
apenas o nome do programa (Hello)

• "{" significa "BEGIN" e "}" significa "END“, ou seja, {} 
formam um bloco de comandos.

• System.out.println(); É o comando que faz 
aparecer na tela uma mensagem passada por 
parâmetros. O parâmetro passado foi um elemento 
String. 

41

Um primeiro programa: 
Hello, World!

• Vamos compilar o programa?

• Para isso utilizaremos a IDE de desenvolvimento 
NetBeans 8.2.

• Principalmente pela facilidade no desenvolvimento Java.

42
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Um primeiro programa: 
Hello, World!

43

Área para 
escrever o 
código.

Área da 
Saída

Pastas do 
Projeto

Um primeiro programa: 
Hello, World!

• Para criar um novo programa no NetBeans, vá em: 

Arquivo -> Novo Projeto -> 

Categoria: Java; Projetos: Aplicação Java; Próximo -> 

Coloca o nome do projeto (Hello) e Finalizar.

44

Um primeiro programa: 
Hello, World!

• Depois que terminar, aperte em e observe o 
resultado na área de saída. 

45

Um segundo programa

• Vamos trabalhar:
• Entrada de dados;

• Tipos básicos;

• Variáveis;

• Decisões simples;

• Ler 3 números inteiros da entrada, mostrar na tela
o menor e o maior.

46

Um segundo programa

• Vamos trabalhar:
• Entrada de dados;

• Tipos básicos;

• Variáveis;

• Decisões simples;

• Ler 3 números inteiros da entrada, mostrar na tela
o menor e o maior.

47



01/08/2020

9

Um segundo programa

A linha:

import java.util.Scanner;

é usada para dizer ao Java que usaremos alguma coisa externa ao nosso
programa, neste caso, a classe Scanner.

Scanner sc = new Scanner(System.in);

Cria um "Scanner" que é usado para ler dados da entrada. Os detalhes (o
que significa "new", etc. serão explicados adiante)

int n1, n2, n3;

declara três variáveis inteiras para uso posterior. Por convenção, variáveis
iniciam com letra minúscula

50

Um segundo programa

A linha

n1 = sc.nextInt();

lê um inteiro da entrada do teclado. Também poderíamos ter feito assim:

int n1 = sc.nextInt();

As linhas:
if (n2 < n3) {

System.out.println("O menor numero eh: " + n2);
} else {

System.out.println("O menor numero eh: " + n3);
}

Mostram uma decisão

51

Um segundo programa

As linhas:

System.out.println("O menor numero eh: " + n2);

System.out.println("O menor numero eh: " + n3);

Mostram a concatenação de strings com o operador +

Falamos que, em Java, o operador "+" está overloaded
porque ele significa adição de números e também
concatenação de strings, dependendo dos seus
operandos. É o único operador que sofre overload.

52

Um segundo programa – Uma 
outra forma de implementar.

• Existem várias formas de implementar o mesmo
código.

• Segue lima segunda maneira, mais enxuta de
implementar o mesmo algoritmo.

53
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Um segundo programa – Uma 
outra forma de implementar.

• Neste código vale destacar as linhas:

int mínimo = Integer.MAX_VALUE;

int máximo = Integer.MIN_VALUE;

Que se utilizam de duas constantes do tipo inteiro:

• MAX_VALUE, que guarda o maior valor possível
para se guardar em uma variável inteira;

• MIN_VALUE, que guarda o menor valor possível
negativo.

55

Um segundo programa – Mais 
uma  forma de implementar.

• Nesta forma, é utilizado um laço de repetição
simples.

56

Um segundo programa – Uma 
outra forma de implementar.

• Neste código vale destacar a linha:

final int NÚMEROS_A_LER = 3;

Que cria uma constante com número total de elementos que
se quer ler. Caso queira ler mais valores, basta alterar este
valor na sua declaração.

Uma constante é um valor que não pode ser alterado no
código e é considerado pela linguagem como o próprio valor.

A criação de constantes é altamente recomendado na
programação orientada a objetos.

58

Um segundo programa – Uma 
outra forma de implementar.

• Na linha abaixo, cria-se um bloco de comandos que vai
executar repetidamente várias vezes. No exemplo, três vezes:

for(int i = 0; i < NÚMEROS_A_LER; i++) {

int i // é a variável de controle

i = 0; // Define o valor inicial de i

i < NÚMEROS_A_LER; // define a condição para continuar a repetição.

i++ // Define o passo, ou seja, de quanto em quanto o valor
da variável i vai progredir em cada repetição.

59

Mais JAVA: 
Tipos de dados primitivos

• Vimos o tipo inteiro. Vejamos os tipos inicialmente
aceitos em Java e seus limites mínimo e máximo.

60
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Mais JAVA: Operadores

• Operadores matemáticos

+ (soma) - (subtração)

* (multiplicação) / (divisão)

% (resto)

• Operador de String
+ (Concatenação. Caso de overload)

• Operadores de auto incremento e auto decremento

++ x++; // equivalente a x = x + 1;

-- x--; // equivalente a x = x – 1;

61

Mais JAVA: Operadores

• Operadores relacionais
< (menor)
<= (menor ou igual)
> (maior)
>= (maior ou igual)
== (igual)
!= (não igual)

• Operadores lógicos
&& (AND)
|| (OR)
! (NOT)

Exemplos:
if (numA > MAX_A || numP > MAX_P) {

if (ano % 4 == 0 && ano % 100 != 0 || ano % 400 == 0) // ano bissexto

62

Operadores: Quadro Resumo

63

Operador instanceof

• O operador instanceof é utilizado para determinar
se um objeto é de uma determinada classe

If ( bichos  instanceof Vaca ) {

• O valor retornado é true caso a classe “bichos” pertença
à classe “Vaca” ou caso herde direta ou indiretamente
da classe “Vaca”;

• Retorna false caso contrário.

64

Um terceiro programa

• Vamos exercitar o que aprendemos agora.

• Tarefa: vamos criar um programa de planejamento
da aposentadoria. É um programa que tem como
entrada as informações de quanto você tem pra
investir e o quanto você quer receber de
aposentadoria e ele diz em quantos anos você
consegue se aposentar com os valores fornecidos.

65

Um terceiro programa

66
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Um terceiro programa

• Neste código vale destacar a linha:

while (saldo < alvo) 

While é outra estrutura de repetição. Ela possui
apenas a condição para que a repetição continue
executando. O valor inicial da variável de controle
deve ser atribuído antes do comando While e o
incremento dela, dentro do bloco While.

67

Um quarto programa: Array

• Arrays são sequencias, em forma de vetor (array
unidimensional) ou de matriz (array
multidimensional), de um mesmo tipo de dados, ou
seja, uma variável que guarda várias variáveis de
um mesmo tipo.

• Vamos implementar um programa, utilizando array
para lê 10 números e os escrever na tela em ordem
inversa

68

Um quarto programa: Array

69

Um quarto programa: Array

• Neste código vale destacar a linha:

int[] números = new int[NÚMEROS_A_LER]; 

Esta linha mostra como se declara um array unidimensional
de inteiros.

O tipo de dados array conta com o método length, que diz
quantos elementos o array possui, usado como limite na
estrutura de repetição for.

Observe que arrays são sempre indexados a partir de zero.

70

Palavras Reservadas em Java Geração de Números Aleatórios

import java.util.Random;

public class RolaODado

{

public static void main(String Args[])

{

//cria um objeto da classe Random

Random aleatorio = new Random();

for(int i = 0; i<10; i++)

//O método nextInt gera um número inteiro entre o e n-1

System.out.printf("%d\n", aleatorio.nextInt(6));

}

}

72
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String

• Um outro tipo de dados composto é o String.

• O tipo String (com S maiúsculo) é uma instância da
classe java.lang.String, uma das mais utilizadas em
Java.

• Um String é uma sequência (ou cadeia) de
caracteres ASCII delimitados por aspas duplas, que
são armazenadas em variáveis da classe String. Um
string não é tratado como um array de chars, como
em outras linguagens.

73

String

74

• Exemplo:

String

• Assim como o método length do array, o String
possui diversos métodos para ajudar em sua
utilização. Vejamos alguns deles:

75

String

76

Retorno Comando Efeito
char charAt(int i) Retorna o i-ésimo caractere da string.Obs:assim 

como nos vetores a posição do primeiro 
caractere de uma string é igual a 0 (zero).

String concat(Strings) Retorna uma string com os caracteres deste 
objeto concatenados (no final) com os caracteres 
do argumento "s".

boolean contains(Strings) Retorna verdadeiro se a sequência de caracteres 
do argumento "s" existe no objeto e falso caso 
contrário.

boolean equal(Strings) Retorna true se as strings forem "exatamente" 
iguais.

boolean equalIgnoreCase(Strings) Retorna true se as strings forem iguais 
(ignorando na comparação se os caracteres são 
maiúsculos ou minúsculos).

int indexOf(intch) Retorna o índice dentro da sequência de 
caracteres da primeira ocorrência do caractere 
especificado (ch). O valor -1 como retorno indica 
que não existe uma ocorrência.

int indexOf(Strings) Retorna o índice dentro da sequência de 
caracteres da primeira ocorrência da substring 
especificada (s). O valor -1 como retorno indica 
que não existe uma ocorrência.

int lastIndexOf(intch) Retorna o índice dentro da sequência de 
caracteres da última ocorrência do caractere 
especificado (ch). O valor -1 como retorno indica 
que não existe uma ocorrência.

String

77

Retorno Comando Efeito
int lastIndexOf(Strings) Retorna o índice dentro da sequência de caracteres 

da última ocorrência da substring especificada (s). 
O valor -1 como retorno indica que não existe uma 
ocorrência.

int length() Retorna o tamanho da string, ou seja, a quantidade 
de caracteres da string.

String toLowerCase() Retorna a string com os caracteres convertidos em 
"minúsculos".

String toUpperCase() Retorna a string com os caracteres convertidos em 
"maiúsculas".

String trim() Retorna a string com os espaços em branco do 
início e do final da cadeia removidos.

String replace(charoldChar,charne
wChar)

Retorna a string resultante da troca de "todas" as 
ocorrências do caractere "oldChar" pelo caractere 
"newChar".

String substring(intini,intfim) Retorna a "substring" da string definida a partir da 
posição "ini" até a posição "fim-1".

staticString valueOf(doubled) Retorna a representação string do argumento 
double.

staticString valueOf(floatf) Retorna a representação string do argumento float.
staticString valueOf(inti) Retorna a representação string do argumento int.
staticString valueOf(longl) Retorna a representação string do argumento long.

Métodos Comuns

getClass()

• Esse método retorna a classe ao qual pertence o
objeto atual.

• Exemplo:

System.out.println (x.getClass());

Vai mostrar na tela o nome da classe ao qual
pertence o objeto x;
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Métodos Comuns

equals (Object obj)

• Faz a comparação entre dois Objects, e retorna true se
os objetos forem o mesmo, e false se não forem o
mesmo. É útil para saber se dois objetos apontam para o
mesmo local na memória. Exemplo:

• Neste exemplo, compara-se os objetos f e x.

Exercício

• Escrever um programa em Java que leia o nome de um
cliente e valores correspondentes a quantidade de
ligações que ele tenha feito em um dia, durante vários
dias. Quando o valor 0 (Zero) for digitado, a entrada de
dados será encerrada.

• O programa deve mostrar na tela:
• A mensagem: “Para fulano, os dados foram: ”, trocando a

palavra fulano pelo nome do cliente.
• Quantas ligações foram feitas.
• Quantos dias houveram mais que 10 ligações.
• Qual foi o dia (1º, 2º, 3º, ...) em que ocorreu mais ligações.
• A média da quantidade de ligações por dia.

80

81

Introdução

• A Programação Orientada a Objetos (POO) diz
respeito a um padrão de desenvolvimento de
software, que pode ser implementado por diversas
linguagens de programação. Este padrão é uma
opção à Programação Estruturada, que foi o
primeiro padrão de programação que surgiu.

82

Introdução

• Comparando...

83

Programação Orientada a Objetos

• Foco nos dados (objetos) do sistema, não nas
funções.

• Estruturação do programa é baseada nos dados, não
nas funções.

• As funções mudam mais do que os dados.



01/08/2020

15

Principais Vantagens

• A representação de cada elemento em termos de um
objeto, ou classe. Esse tipo de representação procura
aproximar o sistema que está sendo criado ao que é
observado no mundo real.

• A reutilização de código, pois as classes, em sua
maioria, existem sozinhas.

• Organização do código facilita a manutenção.

Principais Desvantagens

• Execução mais lenta. É preciso de mais classes do que
funções. Essa desvantagem não é sentida com as altas
velocidades que temos hoje.

• Programas extremamente simples, tornam-se
grandes.

Introdução

• No mundo real, pensamos em conceitos e em
entidades concretas e abstratas

• Tudo é objeto:
• Ex.: carro, computador, música, camisa, cliente, conta

bancária, etc

87

Programação Orientada a Objetos

• A POO é o paradigma de programação dominante
atualmente.

• Fornece um mapeamento direto entre o mundo real e
as unidades utilizadas no projeto.

• São criadas diversas unidades de software, chamadas
de objetos, que interagem entre si.

• Separa claramente a noção de o que é feito de como é
feito

88

Programação Orientada a Objetos

89

POO – Elementos Básicos

• Objetos

• Classes

• Instâncias

Vamos aprender o que são e como cria-los!!!

90
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Objetos

• Entidades concretas ou abstratas.
• Tem características (atributos) e podem executar ações

(métodos)
• Um objeto representa um item identificável, uma

unidade ou entidade, individual, seja real ou abstrato,
com uma regra bem definida

OBJETO = DADOS + OPERAÇÕES

• Possuem:
– Estado
– Comportamento
– Identidade OBJETO

91

Objetos - Estado

• São os valores dos atributos (propriedades)

• Exemplo:
• Lâmpada

92

Objetos - Comportamento

• São as funções que podem ser executadas por um
determinado objeto

• Corresponde aos métodos.

• O que você pode fazer com esse objeto?

• Exemplo:
• Lâmpada:

93

Objetos - Identidade

• Um objeto é único, mesmo que o seu estado seja
idêntico ao de outro

• Exemplo:
• Lâmpada:

94

Classes

• Padrão (molde) a partir do qual os objetos são
criados.

• Modelam os objetos definindo:
– Tipo de dados que o objeto armazena: Atributos;

– Tipos de operações que podem ser executadas pelo
objeto: Métodos;

• É a essência do objeto

95

Classes

• Objetos são instâncias de classes

• Lembrando: Todo código Java está dentro de uma
Classe.

• A biblioteca Java padrão fornece milhares de
classes prontas para vários propósitos.

96
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Classes em Java

• Declaração de uma classe em Java:

[modificador de acesso] class <nome_da_classe> {

// atributos

// métodos

}

[] opcional

97

Classes em Java

• Declaração de uma classe em Java. Exemplos:

class Lampada { public class Lampada {

// Atributos // Atributos

// Métodos // Métodos

} }

98

Classes em Java

• Modificadores de acesso:

• public : dá acesso a uso por outras classes.

• private: somente elementos internos da classes podem
utilizar.

• protected: somente a classe e as classes que herdam
dela podem ter acesso ao elemento.

99

Classes em Java

• De modo geral, com algumas exceções, utiliza-se:

• public : para as classes e seus métodos;

• private: para atributos;

• protected: para atributos herdados.

• Mais adiante, falaremos mais sobre a importância e
o uso correto de cada um deles.

100

Atributos em Java

• Um atributo é uma variável da classe, declarada da
seguinte maneira:

[<modificadores>]<tipo> <nome> [= valor_inicial];
[] opcional

Quatro exemplos:
int x;
float y = 2.5;
private boolean z, y;
String w;

101

Atributos em Java

• Os atributos fazem parte de cada objeto (instância)

• Declarada antes dos métodos.

• "Vivem" enquanto o objeto "viver”, ou seja, seus
valores estão guardados apenas enquanto o objeto
estiver instanciado.

102
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Atributos em Java

• Uma classe em Java, vira um tipo. Por exemplo:

103

Atributos em Java

• Todo objeto possui um identificador chamado this, que é uma
referência para o próprio objeto, ou seja, ele é utilizado para
acesso a membros do próprio objeto

• Sintaxe:
this.membro;

• Evita conflito Com parâmetros de métodos, por exemplo:

class NomeClasse {

int x, y;

public void mover(int x,int y){

this.x = x;

this.y = y;

}

}
104

Atributos em Java

• Revisando os tipos primitivos em Java.

105

Métodos em Java

• Definem as ações que um objeto pode executar

• Sua definição corresponde a duas partes:
– Assinatura;

– Corpo;

[modificadores] <tipo_retorno> <nome_método> ([<parametros>]){
// Corpo do Método

}

[] opcional

106

Métodos em Java - Assinatura
[modificadores] <tipo_retorno> <nome_método> ([<parametros>])

• Passagem de parâmetros:
• Deve ser informados o tipo e identificador dos

parâmetros;

• Funciona no método como uma variável normal;

• Passam o valor do identificador;

107

void sacar(double valorSacado){
valor = valor - valorSacado;

} 

void depositar(double valorDepositado){ 
valor+=valorDepositado

}

Corpo do Método

• Corpo do método:
• Implementa as operações do método;
• Fica entre chaves { }
• Variáveis podem ser criadas

• Ela é dita local

• Não é pré-inicializada

• Só existe enquanto o método está em
execução

108
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Métodos em Java

Exemplos:

public void acenderLampada (){

estadoLampada = true;

}

public int somar (int a, int b){

int resultado = a + b;

return resultado;

}

109

Acessando um Método

• Para acessar um método que não está na classe, utiliza-se o
operador “.” (ponto)

• Executa método em um objeto, ou seja, o objeto deve existir
– A variável deve referenciar objeto instanciado (se null, ocorre erro)

• Exemplo:

class C (){ ...

void escreve(){ C obj1 = new C ();

System.out.println (“Certo!”); obj1.escreve();

} ...

}

110

Acessando um Método

• Sintaxe:
• objeto.método();

• Exemplos:
• obj1.nomeMetodo();

• obj1.nomeMetodo(arg1, arg2);

• (new NomeClasse()).nomeMetodo();

• obj1.nomeAtributo;

111

Acessando um Método

112

Métodos em Java

Dois métodos podem ter o mesmo nome
se tiverem quantidade diferente de
parâmetros.

113

Classe completa em Java

114
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Atividade pra fazer AGORA!

• Escreva a classe Lâmpada;

• Inclua nela, um método chamado interruptor, que
inverta seu status, ou seja, apague se estiver acesa
ou acenda se estiver apagada.

115

Atividade pra fazer AGORA!

• Inclua nela, um
método interruptor,
que inverta seu
status, ou seja,
apague se estiver
acesa ou acenda se
estiver apagada.

116

Atividade pra fazer AGORA!

Terminaram?

117

Resposta da atividade

118

119

Introdução

• Classe
• Classe é onde modelamos o objeto

• Define os atributos e métodos

• Objeto é uma instância de uma classe
• Objetos semelhantes pertencem a mesma classe

120
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Criando um Objeto

• Operador new cria um novo objeto a partir de uma
classe especificada (cria uma instância).

new <tipo_classe> ([parametro, parametro, ...]);

• Este operador retorna uma referência para esse
objeto, mas... retorna pra quem?

• Retorna para uma variável que tenha o tipo da
classe que está sendo instanciada.

121

Criando um Objeto

• Então, vamos seguir os passos:
– Declarar variável, associando variável a um tipo (classe):

NomeClasse nomeVariável; 

• Ex.: Lampada lampada1;

– Criar objeto (instanciar) e fazer a variável referenciar o objeto:
• Ex.:

Lampada lampada1;
lampada1 = new Lampada();

• Ex2.:
Lampada lampada1 = new Lampada();

122

Criando um Objeto

Todo atributo que tem como tipo uma Classe que você 
criou, precisa ser instanciado.

123

Criando um Objeto

• Ao utilizar o operador new:
– Novo objeto é alocado dinamicamente na memória, e todas
as suas variáveis de instancia são inicializadas com valores-
padrão predefinidos.

• null para variáveis objeto
• 0 para todos os tipos básicos (exceto boolean)
• false para boolean

– O construtor do novo objeto é ativado.

– Após a execução do construtor, o operador new retorna uma
referência (endereço de memória) para o objeto recém criado.

124

Construtor

• O construtor de uma classe é um método que é
executado quando o objeto é instanciado.

• Normalmente utilizado para definir valores iniciais
dos atributos deste objeto.

• O Construtor deve ter o mesmo nome da classe e
pode existir vários.

• Exemplo:

125

Construtor

126
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Criando um Objeto

Lampada lampada1 = new Lampada(); 

• A variável lampada1 armazena uma referência para
o objeto em si. Seu conteúdo é o endereço de
memória do objeto.

127

Criando um Objeto

• Em qualquer linguagem, duas variáveis do mesmo
tipo podem ser atribuídas uma a outra. Isto
ocorrem em Java, inclusive entre atributos do tipo
classe. Quando isto acontece entre atributos do
tipo classe, temos um Aliasing.

Lampada lampada1, lampada2;
lampada1 = new Lampada();
lampada2 = lampada1;

128

Aliasing

• Em caso de Aliasing, quando algum atributo tem
seu valor alterado no objeto lampada2, ele será
automaticamente alterado no objeto lampada1, ou
seja, os dois objetos serão sempre idênticos.

129

Esta técnica não é muito
utilizada de maneira explícita
na prática, mas é o que
acontece quando um
parâmetro é substituído por
um atributo.

Aliasing

public int somar (int a, int b){

int resultado = a + b;

return resultado;

}

...
int w = 8, k = 3;
int y = somar (w,k);

...

130

Método main

public static void main (String args[]) 

– Método que serve de ponto inicial de um programa
JAVA.

– Inicie a JVM com o nome de uma classe e ela irá
executar o main da classe.

– Não devem existir duas classes com o método main
em um programa Java.

131

Método main

public static void main (String args[]) 

– Parâmetros podem ser passados pela chamada, ou seja,
quando você executa um programa em Java pode passar
parâmetros na chamada da classe com o main. Os valores
passados vão para um vetor de String, chamado args[].

– No NetBeans, para executar com parâmetros, é necessário a
instalação de um plug-in. Segue o endereço para download:

http://plugins.netbeans.org/plugin/53855/run-with-
arguments

132
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Exercício

• Criar uma classe correspondente a uma Conta de
Banco.

• A classe terá como atributos: nome, numero da conta,
saldo e um construtor que inicializa os atributos.

• Terá os métodos sacar, depositar, consultar saldo,
consultar nome, onde:

• Sacar -> Diminui o valor sacado do valor do saldo

• Depositar -> Soma o valor depositado com o valor do saldo

• Consultar Saldo -> Retorna o valor do salto atual

• Consultar Nome -> Retorna o nome atual

• Saldo inicial será de 100 reais.

133

Exercício
• Criar uma nova classe que:

• Vai conter o método main do java
• Dentro do main, cria um objeto da classe conta bancária.

• Após essas operações, criar um menu que exibirá 4 opções:
1 – Sacar; 2 – Depositar; 3 – Consultar Saldo; 4 - Sair;

• Se o usuário digitar 1 ou 2, então pedir para digitar o valor que irá
sacar/depositar. Realiza saque/depósito, e depois exibe o novo
saldo

• Se digitar 3, imprime o saldo atual
• Se digitar 4, sai da aplicação

• Observação: Após ter realizado a tarefa de uma das opções
do menu, exibe novamente as opções ao usuário (não
finaliza a aplicação, exceção para a opção 4).

• Dica: Para o menu, criar um laço, e utilizar switch para a
verificação da opção.

134

Exercício

switch( opção )

{

case opção1:

comandos caso a opção 1 tenha sido escolhida

break;

case opção2:

comandos caso a opção 2 tenha sido escolhida

break;

default:

comandos caso nenhuma das opções anteriores tenha sido escolhida

}

135 136

Conceitos Fundamentais de POO

• Abstração

• Herança

• Encapsulamento

• Polimorfismo

• Interface

Classe

138
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Abstração
Abstração

• A ideia é Abstrair
• abstrair (abs-tra-ir)

• Verbo transitivo cujo significado é:
• Separar. V. i. Considerar separadamente. V. p. Concentrar-se. 

Alhear-se.

• Em outras palavras, captar a essência de um problema
ou contexto e considerar o que realmente importa.

• Faz-se uso deste conceito ao abstrair as coisas do
mundo real e pegar somente o que for relevante para
sua classe.

140

Abstração

• Se preocupar somente com suas principais
propriedades, sem se apegar a pontos acidentais.

• Conseguir abstrair um item do mundo real e
transforma-lo em uma classe é um desafio para os
que estão iniciando nesse molde de programação,
mas se pararmos para analisar a ideia lógica da
abstração percebemos que ela não é tão complexa
assim, é mais uma forma de pensar.
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Abstração

• Por exemplo, se eu quisesse fazer uma aplicação
para manipular e armazenar dados de um carro
para um estacionamento, eu deveria pegar os
dados relevantes dos carros-clientes, como:
Número da placa, cor, modelo, ano. Estes são
chamados atributos.

• Um veículo tem muitas características, porém só
nos interessa pegar o que nos for relevante para a
aplicação.
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Abstração

• Outro exemplo: No desenvolvimento de uma aplicação
que irá trabalhar como um controle de estoque
teremos os produtos que precisam ser cadastrados.

• Os produtos possui características comuns,
independente do seu tipo.

• Essas características comuns irão compor as
propriedades da classe produto, pensando assim
conseguimos abstrair o produto e transformá-lo em
uma classe dentro do projeto.

143

Herança
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Herança

• Cria uma nova classe a partir de uma classe
existente:

• absorvendo os dados e comportamentos da classe
existente; e

• aprimorando-a com novas capacidades.

• Adota um relacionamento hierárquico entre classes

• Permite melhor organização e reuso de código

145

Tipos de classes quanto a Herança

• Subclasse ou classe derivada:
• criada a partir de outra classe (classe mãe)

• herda características da classe mãe

• também possui características próprias

• Superclasse ou classe base:
• concede características a classe derivada

• Relação: Subclasse estende a superclasse

146

Herança 

147

Herança 

148

Herança 

149

Herança – Hierarquia de Classes

• A superclasse representa um conjunto maior de
objetos do que as subclasses.

• Superclasse Veículo: representa carros, caminhões,
barcos, bicicletas…

• Subclasse Carro: representa um subconjunto específico
de veículos

• Relação de hierarquia: “é um”

• Carro “é um” Veículo

150
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Herança – Hierarquia de Classes

• A superclasse é mais geral do que suas subclasses.

• Uma subclasse é uma especialização de uma
superclasse;

• A superclasse é uma generalização de subclasses;

151

Herança – Hierarquia de Classes

• Superclasse direta: Herdada explicitamente (um
nível acima na hierarquia).

• Superclasse indireta: Herdada de dois ou mais
níveis acima na hierarquia.

152

Herança 

153

Herança 
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Herança

• Herança única: Herda de uma superclasse.

• Herança múltipla: Herda de múltiplas superclasses.

• O Java não suporta herança múltipla.

155

Herança – Exemplo: Classe Veículo

• Atributos básicos
• Modelo

• Placa

• AnoFabricação

• Valor

• Métodos básicos
• Sets e gets

• Depreciar valor do veículo

• Impressão dos dados

156
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Herança – Exemplo: Classe Veículo

SubClasse Carro

• Atributos básicos
• Número de portas

• Ano do modelo

• Métodos
• Construtor

• Sets e gets específicos

• Impressão dos dados do carro
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SubClasse Carro
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SubClasse Carro

• Compilação da classe Carro: erro no construtor!!!

• Caso a superclasse possua construtor definido, a
subclasse deve utilizá-lo para garantir integridade
dos atributos básicos.

161

Testando a Classe Carro 

162
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Imprimido dados do carro

• O método “imprime( )” foi herdado da classe
Veículo

• Não possui todos os dados do carro

• Como codificar método imprime() para objetos do
tipo Carro?

• No programa teste, qual método imprime() será
executado: da classe Veículo ou da classe Carro?

163

Alterando a Classe Carro

164

• Alterando o método imprimir da classe Carro:

• O erro ocorre devido ao acesso aos membros.

Herança – Acesso aos membros

• Acesso public:
• Subclasses acessam diretamente membros public de sua 

superclasse.

• Acesso private:
• Subclasses não acessam diretamente atributos private da 

superclasse. Apenas por meio de métodos não-private.

• Acesso protected:
• Subclasses acessam diretamente membros protected de 

sua superclasse. Pode ser usada a palavra-chave “super.”
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Herança – Acesso aos membros
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Herança - Exercício

• Crie a classe Caminhão

• Subclasse Caminhao estende Veiculo
• Atributos específicos

• Capacidade

• Número de eixos

• Métodos
• Construtor

• Sets e gets

• Impressão dos dados do caminhão

167

Resposta

168
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Encapsulamento
Encapsulamento

• Encapsulamento (Information Hiding) é a técnica
que faz com que detalhes internos do
funcionamento dos métodos de uma classe
permaneçam ocultos para os objetos.

• Por conta dessa técnica, o conhecimento a respeito
da implementação interna da classe é
desnecessário do ponto de vista do objeto, uma vez
que isso passa a ser responsabilidade dos métodos
internos da classe.

172

Encapsulamento

• Se for feito da maneira correta, alterações em
métodos internos de uma classe, não afeta demais
classes que se utilizam destes métodos.

• Essas alterações não podem mudar a assinatura do
método, nem seu retorno.
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Encapsulamento

• Tendo em mente que os métodos e os atributos (variáveis) de uma
classe podem ser definidos como públicos ou privados, temos a
seguinte situação:

• Tudo o que o usuário externo precisa conhecer a respeito de uma
classe encontra-se em propriedades ou métodos declarados como
públicos (public).

• Somente os códigos membros da classe são capazes de acessar seus
métodos e variáveis privados. Isso garante que não ocorrerão ações
inadequadas, mas exige que a interface pública seja planejada com
cautela para que o funcionamento interno da classe não seja muito
exposto.
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Encapsulamento

• Dito isto, podemos concluir que a única forma de conhecer
ou alterar os atributos de um objeto é por meio de seus
métodos.

• De regra geral temos:

• TODOS os atributos de uma classe precisam ser PRIVATE
Exceto quando forem usados por classes e métodos estáticos

• Os métodos de acesso aos atributos (getters e setters) e
de serviços oferecidos precisam ser PUBLIC. Os métodos
que só podem ser acessados dentro da classe, serão
private.
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Vantagens do Encapsulamento

• O objeto é disponibilizado ao usuário com toda a sua
funcionalidade, sem a necessidade de conhecermos seu
funcionamento ou armazenamento interno;

• É possível modificar um objeto internamente,
acrescentando métodos, sem que isto afete os outros
componentes do sistema que utilizam o objeto modificado;
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Vantagens do Encapsulamento

• O processo de desenvolvimento de sistemas é acelerado e
simplificado, já que os usuários dos objetos não precisam
necessariamente saber como eles são constituídos
internamente;

• A implementação de um comportamento pode ser
modificada radicalmente sem que haja impacto no resto do
programa. Isto é possível porque o código que utiliza o
objeto não depende da maneira que ele é implementado.
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Polimorfismo

Polimorfismo

• Definição: É a capacidade de um objeto em decidir
que método aplicar a si mesmo.

• Termo originário do grego: "muitas formas" (poli =
muitas, morphos = formas).

• Métodos/Funções: São polimórficos se têm pelo
menos dois tipos diferentes (mesmo nome).
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Tipos de Polimorfismo

• Autores diferentes listam diferentes tipos de
polimorfismo. Vamos conhece os mais comuns.

180
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Polimorfismo por Sobrecarga

• Dois métodos em uma classe, com o mesmo nome e 
com assinaturas (parâmetros) diferentes. Exemplo:

Polimorfismo por Sobrecarga

• Atenção: Tipo de retorno diferente com os mesmos
parâmetros ocasionará erro!

Polimorfismo de Coerção

• Acontece quando um tipo primitivo ou um objeto é
atribuído (e não convertido) em outro tipo de
objeto ou tipo primitivo, ou seja, atribuição de
tipos diferentes sem ocasionar erro. Essas
conversões podem ser:

• Implícitas;

• Explicitada;

183

Polimorfismo de Coerção

• Implícitas: são feitas automaticamente pelo
sistema em tempo de interpretação.
Também chamada de Promoção de
Argumentos.
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Polimorfismo de Coerção

• Explícitas: são feitas pelo programador.
Também chamado de casting.
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Polimorfismo de Coerção

• As implícitas são usadas quando uma variável de
um tipo “maior”, recebe uma variável de um tipo
“menor”, como é o caso de um double (maior)
recebendo um valor int (menor).

• Os Casting (explícitas) são usadas quando uma
variável de um tipo “menor”, recebe uma variável
de um tipo “maior”, como é o caso de um int
(menor) recebendo um valor Double (maior).

186
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Polimorfismo de Coerção

• Para fixar melhor, segue a lista que permite coerção
implícita (promoção de argumentos):
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Polimorfismo por Subtipagem

• Também conhecida como Redefinição de Métodos.
Ocorre quando uma classe filha sobrescreve um
método da classe pai (mesmo nome e parâmetros).

• Subclasses podem redefinir métodos das
superclasses

• A precedência é do método redefinido na classe
derivada

• Na verdade, este substitui o método da superclasse na
subclasse.

• Por exemplo, é possível sobrescrever um método public
como private.
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Polimorfismo por Subtipagem

• Exemplo:

189

Polimorfismo por Subtipagem

• Exemplo:
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Polimorfismo por Subtipagem

• É comum que métodos redefinidos chamem o método
original dentro de sua redefinição e acrescentem
funcionalidades.

• Os tipos dos argumentos e resultados da redefinição
tem que ser iguais aos tipos da definição.

• Semântica e Visibilidade dos métodos redefinidos deve
ser preservada.

• Só é possível acessar a definição dos métodos da
superclasse imediata (via comando super). Exemplo:
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Polimorfismo por Subtipagem Polimorfismo por Subtipagem

• Voltamos ao Exemplo:

194

Polimorfismo por Subtipagem

• Neste caso, qual método ele vai chamar?

195

Acoplamento Dinâmico

• Todas as chamadas ao método peso_por_roda () é 
adequada ao objeto que as chama.

• Resolvido em tempo de execução, baseado na classe do 
objeto.

• Essa resolução chama o método correto. À essa escolha
do método no momento da chamada, em tempo de
execução, é conhecida como Acoplamento Dinâmico ou
Resolução Dinâmica (Dynamic Binding).

196

Polimorfismo Paramétrico

• É a criação de uma classe que possui um objeto de uma
classe desconhecida, que será atribuída em outra
classe.

• Torna a linguagem Java mais expressiva

• Mantém toda sua tipagem estática segura

• Foi introduzido em Java como uma forma de reuso e é
conhecido como Generics, ou programação Genérica.

197

Polimorfismo Paramétrico

• Vamos a um passo-a-passo de exemplo, para que
se entenda sua a construção.

• 1 – Criar uma Classe com um objeto genérico.
• Nesta Classe deve haver os componentes importantes.

198
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Polimorfismo Paramétrico

199

Polimorfismo Paramétrico

// <G> indica que essa classe possui um componente genérico. G é
uma letra que substitui a classe desconhecida
public class Servivo<G> {

private String nome;
private int longevidade;

// Declara o objeto genérico
G objeto;

// Construtor que inicializa o objeto genérico.
public Servivo(G Objeto){

this.objeto = objeto;
}

200

Polimorfismo Paramétrico

• Vamos a um passo-a-passo de exemplo, para que
se entenda sua a construção.

• 2 – Criar Classes independentes que irão precisar
dos elementos da classe genérica.

201

Polimorfismo Paramétrico

202

Polimorfismo Paramétrico

203

Polimorfismo Paramétrico

• Vamos a um passo-a-passo de exemplo, para que
se entenda sua a construção.

• 3 – Instanciar o objeto Genérico, indicando a classe
que substituirá o <G> no programa.

204
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Polimorfismo Paramétrico

205

> Instâncias da Classe Genérica

� Usando métodos da classe genérica e da classe específica.

Polimorfismo Paramétrico

• O polimorfismo paramétrico é usado para facilitar a
implementação de alguns padrão de projeto.

• Possibilita criar uma classe adaptável aos mais
diferentes sistemas.

• Aumenta a compatibilidade entre os sistemas, pois,
se um sistema reconhece a classe genérica,
reconhecerá também as implementadas a partir
dela.

206

Interface
Interface

• Pode ser definida como o contrato entre a classe e
o mundo exterior. Quando uma classe implementa
uma interface, se compromete a fornecer o
comportamento publicado por esta interface.

• Todos os sistemas que conhecem esta interface, ou
seja, as assinaturas de seus métodos, poderão
utilizar as classes que a implementam.

208

Interface

• As classes ajudam a definir um objeto e seu
comportamento e as interfaces que auxiliam na
definição dessas classes.

• As interfaces são formadas pela declaração de um
ou mais métodos (sua assinatura), os quais
obrigatoriamente não possuem corpo.

209

Interface

• Resumindo: Entendemos a interface como um
conjunto de assinaturas de métodos que devem ser
desenvolvidos pelas classes que implementam a
interface.

210
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Criando e Utilizando Interfaces

• A declaração de uma interface começa com a palavra
interface e contém apenas constantes e métodos
abstratos (sem corpo)

• Todos os membros devem ser públicos;

• Não devem especificar nenhum detalhe de implementação

• Como variáveis ou métodos concretos.

211

Criando e Utilizando Interfaces

• Para utilizar uma interface, uma classe deve
especificar que a implementa com o comando
implements;

• Deve declarar cada método da interface, com a mesma
assinatura.

212

Criando e Utilizando Interfaces

• Exemplo:

213 214

Conceitos Importantes

• Pacotes

• Constantes

• Enumeração

• Elementos Estáticos

• Argumentos Variados

• Associação

• Classes e Métodos Abstratos

• Caixas de Diálogos

• Vetores

215

Pacotes
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Pacotes

• Quando um programador utiliza as classes feitas por
outro, surge um problema clássico: como escrever duas
classes com o mesmo nome?

• Por exemplo: pode ser que a minha classe de Data
funcione de um certo jeito, e a classe Data de um
colega, de outro jeito. Pode ser que a classe de Data de
uma biblioteca funcione ainda de uma terceira maneira
diferente.

• Como permitir que tudo isso realmente funcione? E
como controlar qual classe de Data usar?

217

Pacotes

• Pensando um pouco mais, notamos a existência de
um outro problema e da própria solução: o sistema
operacional não permite a existência de dois
arquivos com o mesmo nome sob o mesmo
diretório, portanto precisamos organizar nossas
classes em diretórios diferentes.

• Os diretórios estão diretamente relacionados aos
chamados pacotes e costumam agrupar classes de
funcionalidades similares ou relacionadas.

218

Pacotes

• Além de permitir classes com o mesmo nome, o
pacote é utilizado principalmente para organização
do sistema e facilitar a localização de classes em
sistemas muito grandes, ou ainda, agrupar classes
que possuem funções específicas de reuso.

Pacotes

• Classes
• agrupam definições de métodos, atributos, 

inicializadores, etc.
• definem tipos

• Pacotes
• Conjunto de Classes.
• Agrupam definições de classes relacionadas
• Estruturam sistemas de grande porte, facilitando a 

localização das classes 
• Oferece um nível mais alto de abstração.

Pacotes

• As classes de um pacote são definidas em arquivos 
com o mesmo cabeçalho:

package nomeDoPacote;

• Cada pacote é associado a um diretório do sistema 
operacional:

• os arquivos .class das classes do pacote são colocados 
neste diretório

• é recomendável que o código fonte das classes do 
pacote também esteja neste diretório.

Pacotes
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Nomeando Pacotes

• O nome de um pacote é parte do nome da sua
pasta associada. Por exemplo, o pacote

exemplos.banco

deve estar na pasta

c:\poo\exemplos\banco

• assumindo que o compilador Java foi informado 
para procurar classes em c:\poo\ (classpath)

• Muitas organizações utilizam os paths de seus sites 
pra nomear os pacotes.

Pacotes e Subdiretórios

• Subdiretórios não correspondem a “subpacotes”, 
são pacotes como outros quaisquer

• Por exemplo, não existe nenhuma relação, além de 
lógica, entre exemplos e exemplos.banco:

Pacotes e Visibilidade de Declarações

• public
• atributos, métodos, inicializadores e classes

• declaração pode ser utilizada (é visível) em qualquer
lugar

• private
• atributos, métodos e inicializadores

• declaração só pode ser utilizada na classe onde ela é
introduzida

Pacotes e Visibilidade de Declarações

• protected
• atributos, métodos e inicializadores
• declaração só pode ser utilizada no pacote onde ela é

introduzida, ou nas subclasses da classe onde ela é
introduzida

• Ausência de modificador
• atributos, métodos, inicializadores e classes
• declaração só pode ser utilizada no pacote onde ela é

introduzida

Reuso de Declarações

• As declarações feitas em um arquivo são visíveis em
qualquer outro arquivo do mesmo pacote, a menos
que elas sejam privadas

• Qualquer arquivo de um pacote pode usar as
definições visíveis de outros pacotes, através do
mecanismo de importação de pacotes...

Importação de Pacotes

• Importando definição de tipo específica:
• package a.b; // pacote que a classe pertence
• import c.d.NomeDoTipo; // pacotes importados
• public class X { /*...*/ }

• Importando todas definições de tipo públicas:
• package a.b;
• import c.d.*;
• public class X { /*...*/ }

• Quanto mais importa, mais pesado fica o sistema
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Importação de Pacotes: Detalhe

• Tanto NomeDoTipo quanto c.d.NomeDoTipo
podem ser usados no corpo de a.b

• a.b não pode definir um tipo com nome
NomeDoTipo caso a importação tenha sido
específica

Estruturando Aplicações com Pacotes

• Deve-se agrupar classes relacionadas, com
dependência (de implementação ou conceitual)
entre as mesmas, e

• Evitar dependência mútua entre pacotes, pode
ocorrer problemas de modelagem:

Usando Pacotes

• Se o código que está sendo escrito pertence ao
mesmo pacote que contém o membro em questão,
basta usar seu nome simples,

• Exemplo: Banco

• Se o membro pertence a outro pacote, deve-se
utilizar seu nome completo ou importa-lo.

• Exemplo: Exemplos.Banco

231

Constantes

Constantes

• Constantes são o oposto das variáveis.

• Não podermos atribuir um novo valor a uma constante, pois
ele recebe inicialmente um valor final imutável.

• Isso ajuda na hora que temos que lembrar de algum número
muito grande ou muito pequeno, ou até mesmo um valor
que aparentemente não nos diz nada, mas que significa
alguma coisa.

• Um exemplo bem simples seria 000000. Mas, o que é
000000? É difícil saber o que ele significa, mas é muito mais
fácil entender que preto em Java é Color.BLACK. Ou seja
BLACK é uma constante que guarda sempre o mesmo valor
(000000).

233

Constantes

• Também auxilia na manutenção de sistemas, pois
um valor muito utilizado no código pode ser
definido como uma constante e alterado para se
adaptar a novas realidades.

• Exemplo:

234
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Constantes

235

Constantes

236

Criando Constantes

• Para criarmos uma constante temos que atentar para:

• Uma constante criada dentro de uma classe deve ser
acessada por qualquer membro da classe.

• Como uma constante não muda seu valor, então,
marcamos ela com a palavra chave final, que fará com
que o valor nunca seja modificado.

• Toda constante é um dado, portanto, o seu tipo de
dado também é obrigatório declarar.

237

Criando Constantes

• Então, para declarar uma constante faríamos:

final double CONST1 = 2.5; 

• No qual, CONST1 seria uma constante global se foi 
declarada no corpo da classe, e uma constante local 
se foi declarada no corpo de alguma função ou 
método (por exemplo, dentro de main)

238

239

Métodos e Classes final

• Uma variável ou atributo declarado com o modificador
final é constante

• Ou seja, depois de inicializada não pode ser modificada;

• Um método declarado com o modificador final não
pode ser sobrescrito

• Ou seja, não permite polimorfismo por Subtipagem;

• Uma classe declarada com o modificador final não 
pode ser estendida

• Ou seja, não pode ser pai em uma Herança;

240
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Enumeração
Enumeração

• O tipo enum (enumeradores) é uma estrutura de
dados que armazena uma coleção (lista) de valores
fixos predefinidos e imutáveis.

• São usados para a criação de estruturas de dados
organizados, podendo agrupar valores que tenham
o mesmo sentido para dentro dessa estrutura.

242

Enumeração

• Na linguagem Java, pode ser definido um tipo de
enumeração usando a palavra chave enum.

• Todos os tipos enums implicitamente estendem a
classe java.lang.Enum e não podem estender
nenhuma outra classe.

243

Enumeração: Características

• As instâncias dos tipos enum são criadas e
nomeadas junto com a declaração da classe, sendo
fixas e imutáveis (o valor é fixo);

• Não é permitido criar novas instâncias com a
palavra chave new;

• Seguindo a convenção, por serem objetos
constantes e imutáveis (static final), os nomes
declarados recebem todas as letras em
MAIÚSCULAS;

244

Enumeração: Características

• As instâncias dos tipos enum devem
obrigatoriamente ter apenas um nome;

• Um enum pode ser utilizado em qualquer situação
em que constantes possam ser utilizadas

245

Enumeração: Criação

• Na declaração é definida uma classe de tipo enum. O
corpo da classe enum pode incluir métodos e outros
campos. O compilador automaticamente adiciona
alguns métodos especiais quando se cria um enum.

• Exemplo de declaração Enum (sempre definir como
letras maiúsculas):

246
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Enumeração: Uso

• O tipo enum é tratado da mesma forma que os tipos
primitivos assumindo somente os valores fixos
declarados nele.

• No exemplo do enum do slide anterior, um atributo
deste tipo assume apenas os valores A, J, Q e K.

• Exemplo:

247

Enumeração: Uso

• O que será mostrado neste exemplo?

248

Resposta:    K

Enumeração: Percorrendo 

• Os valores Enum tem um método estático
chamado values que retorna um vetor contendo
todos os valores do enum na ordem em que são
declarados. Este método é normalmente usado em
combinação com o for (aprimorado) para percorrer
cada um dos valores de um tipo enum.

249

Enumeração: Percorrendo 
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Elementos Estáticos
Atributos Estáticos

• Quando definimos atributos com a
palavra static em uma classe ela terá um
comportamento especial: ela será a mesma para
todos os objetos daquela classe.

• É como uma variável global sendo utilizada por
vários procedimentos. Neste caso, poderemos ter
vários objetos de uma mesma classe, mas qualquer
alteração em um atributo estático será sentido por
todos os objetos desta classe.

252
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Atributos Estáticos

• Quando usar?

Exemplo 1: Para controle de número total de objetos.

Imagine que você é dono de uma loja de venda de veículos.

Cada um que vende, é um comprador diferente, dados
diferentes etc. Portanto, cada carro será um objeto.

Você cria a variável estática 'total', e no construtor a
incrementa (total++). Pronto, saberá quantos carros foram
vendidos, automaticamente.

253

Atributos Estáticos

• Quando usar?

• Exemplo 2: Para compartilhar uma informação

Imagine vários clientes efetuando uma compra em
um site de compras, onde cada compra é um objeto.
Como controlar o estoque?

Uma forma é colocando ele como static.

254

Atributos Estáticos

• Exemplo:

• Neste exemplo, todas as pessoas terão o mesmo
salário. E quando este for alterado, será alterado
para todos os objetos da classe Pessoa.

255

Métodos Estáticos

• Os métodos static ou métodos da classe são funções
que não dependem de nenhuma variável de instância,
ou seja, não precisa instanciar a classe para utiliza-los.

• Métodos estáticos não pode utilizar outros métodos ou
atributos de uma classe que também não sejam
estáticos.

• É recomendado que os métodos estáticos sejam
agrupados em uma ou mais classes específicas para
abriga-los.

256

Métodos Estáticos

• Exemplo:

257

Métodos Estáticos

• Exemplo de seu uso:

• Caso a classe esteja em outro pacote, o nome do
pacote também deve ser explicitado.

258
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Importação Estática

• Com objetivo de evitar a necessidade de se
escrever todas as vezes o nome da classe (e do
pacote), pode-se fazer uma importação estática.
Com isso, basta escrever o nome do método a ser
chamado.

• Desta forma o nome da classe Calculadora é
suprimido no momento da utilização dos métodos
estáticos desta classe.

259

Importação Estática

260

Importação Estática

import static POO.Calculadora.*;

�import é o comando para importações de dados em Java;

� static para caracterizar uma importação estática;

� POO.Calculadora é a localização dos métodos, ou seja, pacote
POO, classe Calculadora.

�.* importa todos os métodos estáticos daquela classe. Pode-se
importar apenas um método específico, escrevendo:

import static POO.Calculadora.Soma;

261

Importação Estática

• Uma importação estática muito utilizada é a classe
nativa Math.

import static java.lang.Math.*;

• Esta classe possui diversos métodos para cálculos
matemáticos em Java.

262

Classe Math

• A classe Math possui dois atributos constantes:

PI = 3.141592653589793

E = 2.718281828459045 (Número de Euler)

• E vários métodos, como por exemplo:

263

Classe Math

Método Descrição Exemplo

abs(x) Valor absoluto de x
abs( 23.7 ) é 23.7
abs( 0.0 ) é 0.0
abs( -23.7 ) é 23.7

ceil(x)
Arredonda x para o menor inteiro maior 
que x

ceil( 9.2 ) é 10.0
ceil( -9.8 ) é -9.0

cos(x) Cosseno de x (x em radianos) cos( 0.0 ) é 1.0

exp(x) Exponencial ex
exp( 1.0 ) é 2.71828
exp( 2.0 ) é 7.38906

floor(x)
Arredonda x para o menor inteiro não
maior que x

floor( 9.2 ) é 9.0
floor( -9.8 ) é -10.0

log(x) Logaritmo natural de x (base e)
log( Math.E ) é 1.0
log( Math.E * Math.E ) é 2.0

264
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Classe Math

Método Descrição Exemplo

max(x,y) Maior valor entre x e y
max( 2.3, 12.7 ) é 12.7
max( -2.3, -12.7 ) é -2.3

min(x,y) Menor valor entre x e y
min( 2.3, 12.7 ) é 2.3
min( -2.3, -12.7 ) é -12.7

pow(x,y) x elevado a y (xy)
pow( 2.0, 7.0 ) é 128.0
pow( 9.0, 0.5 ) é 3.0

sin(x) Seno de x (x em radianos) sin( 0.0 ) é 0.0

sqrt(x) Raiz quadrada de x sqrt( 900.0 ) é 30.0

tan(x) Tangente de x (x em radianos) tan( 0.0 ) é 0.0

random(); Número aleatório entre 0 ≤ x <1; 

round(x); Arredonda para o mais próximo;
round(3.6); é 4.0
round(3.2); é 3.0
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Argumentos Variados

Argumentos Variados

• Parâmetros são canais pelos quais se estabelece
uma comunicação entre um método e o seu
módulo chamador. Dados são passados pelo
módulo chamador ao método chamado por meio
de parâmetros.

• Os argumentos são variáveis especificadas entre
parênteses na chamada de um método

267

Argumentos Variados

• Exemplo:

(Método da Classe Imposto)

• Argumento: double v

• Parâmetro passado para o método: 30.5

268

Argumentos Variados

• Normalmente a quantidade de argumentos é fixa,
mas em Java é possível criar listas de argumentos
de tamanho variável (varargs), ou seja, podemos
criar métodos que recebem um número não
especificado de argumentos;

• Restrições:
• Só pode ser feito uma vez por método;

• Sempre no final da lista de parâmetros.

269

Argumentos Variados

• Para criar uma lista de argumentos variados,
escreve-se um tipo seguido de ... na lista de
parâmetros de um método. Isto indica que este
recebe um número variado de variáveis daquele
tipo.

• Exemplo:

270
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Argumentos Variados

• Exemplo:

• Indicado o uso do for (aprimorado) para recuperar
todos os parâmetros repassados.

271

Argumentos Variados
• Exemplo 2:

• Quando este método for chamado pelo main

abaixo, qual valor será impresso?

272
Resposta: 3

Associação
Associação

• As associações representam o equivalente mais
próximo dos relacionamentos utilizados no modelo
Entidade-Relacionamento, ou seja, seu objetivo é
definir a maneira como as classes estão unidas e se
relacionam entre si, compartilhando informações –

(Guedes, 2006, p. 72).

• Basicamente uma Associação ocorre quando uma
classe possui um atributo de um tipo de outra
classe. Existem dois tipos básicos de associações: a
Agregação e a Composição.

274

Associação

• Quem está iniciando o conceito geralmente sente
uma grande dificuldade em entender a diferença
das formas de associação entre objetos de uma
classe “Agregação” e de uma classe “Composição”.

• Esse é sempre um assunto polêmico, pois,
dependendo das regras de negócio, o mesmo
relacionamento que acontece através de uma
agregação, em determinado sistema, pode, em
outro, se dar por uma composição.

275

Associação

• Para entender melhor estes conceitos, vamos
pensar em classes com relacionamentos Todo-
Parte, ou seja, temos a classe que representa o
todo e a classe que representa uma parte deste
todo.

• Exemplos:
• Pedido (Objeto-Todo) e ItemPedido (Objeto-Parte)

• Time (Objeto-Todo) e Atleta (Objeto-Parte)

276
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Associação

• Na Agregação, a existência do Objeto-Parte faz
sentido, mesmo não existindo o Objeto-Todo. No
exemplo Time/Atleta, podem existir atletas sem
times.

• A Composição, é uma agregação mais forte. Nela, a
existência do Objeto-Parte NÃO faz sentido se o
Objeto-Todo não existir. No exemplo
Pedido/ItemPedido, não pode existir itens de um
pedido se o pedido não existe.

277

Associação

• Exemplo de implementação de composição: Neste
exemplo a classe Automovel estará representando
o TODO e a classe Motor representando a PARTE.

• Note que a única instanciação do objeto parte é
feita dentro do construtor do objeto Todo. Isto
caracteriza a Composição

278

Composição

279

Composição

280

Associação

• Exemplo de implementação de agregação: Neste
exemplo será usado as classes do exemplo anterior,
somente adicionando a classe Motorista (Parte) e
fazendo algumas modificações na classe Automovel
(Todo).

• Note que NÃO EXISTE instanciação do objeto parte
dentro do construtor do objeto Todo. Esta
instanciação é feita fora do objeto Todo. Isto
caracteriza a Agregação.
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Agregação

282
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Agregação

283

Classes e Métodos Abstratos

Classes e Métodos Abstratos

• Classes abstratas tem uma função importante na
orientação a objeto em Java.

• De forma objetiva, uma classe abstrata serve apenas
como modelo para uma classe concreta (classe que
comumente usamos, que herda de uma classe abstrata).

• Como classes abstratas são modelos de classes, então,
não podem ser instanciadas diretamente com o new,
elas sempre devem ser herdadas por classes concretas.
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Classes e Métodos Abstratos

• Outro fato importante de classes abstratas é que elas
podem conter ou não métodos abstratos, que tem a
mesma definição da assinatura de método encontrada
em interfaces. Ou seja, uma classe abstrata pode
implementar ou não um método.

• Os métodos abstratos definidos em uma classe abstrata
devem obrigatoriamente ser implementados em uma
classe concreta.

• Se uma classe abstrata herdar outra classe abstrata, a
classe que herda não precisa implementar os métodos
abstratos.

286

Classes e Métodos Abstratos

• Para criarmos uma classe ou método abstrato
usamos a palavra-chave abstract.

• Para demonstrar, usaremos uma classe abstrata
chamada Eletrodomestico, que servirá de modelo
para todos os objetos que possam ser
eletrodomésticos. Vamos ao exemplo:

287

Classes e Métodos Abstratos

288
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Classes e Métodos Abstratos

• Como podemos observar, foi criado um modelo de
classe que compreende a uma gama enorme de outros
objetos.

• Agora, qualquer objeto que derivar desse modelo deve
ter sua voltagem especificada e dizer se está ligado ou
não.

• Então, vamos criar outras duas classes que herdam as
características da classe abstrata (modelo). A primeira é
a classe Televisao e a segunda é a classe Radio:

289

Classes e Métodos Abstratos

• Pronto, como podemos ver, temos duas classes
totalmente diferentes que tem como base o
mesmo modelo. Também é perceptível o fato de
que em ambas as classes, os métodos abstratos
ligar() e desligar() foram implementados, porém,
não há a implementação dos outros métodos como
setVoltagem() ou isLigado().

• As classes abstratas servem de base para
codificação de uma classe inteira, diferentemente
das interfaces que são apenas assinaturas dos
métodos.
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Classes e Métodos Abstratos

• Quando temos que definir variáveis, constantes,
regras, e pequenas ações definidas devemos usar
classes abstratas. Mas, se formos apenas criar a
forma como objetos devem realizar determinadas
ações (métodos) devemos optar por interfaces.

• A boa combinação de heranças e implementações
de classes abstratas e interfaces proporciona uma
forma robusta de criação de softwares reusáveis.
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Classes e Métodos Abstratos

• Para fazer o teste do que foi visto neste tópico,
segue um código exemplo:
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Caixas de Diálogo
Caixas de Diálogo

• Caixas de diálogo são janelas utilizadas para informar ou
obter dados ao usuário.

• Fornecem uma interface mais amigável que o terminal;
• Janelas simples.

• Para uso, deve ser importado a classe JOptionPane.
• A classe está contida no pacote javax.swing.

import javax.swing.JOptionPane;  
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Caixas de Diálogo

• Existem vários tipos de Caixas de Diálogos. Vejamos
algumas mais usadas:

• showMessageDialog;

• showInputDialog;

• showConfirmDialog;

• showOptionDialog;

297

Caixas de Diálogo

• showMessageDialog: Mostra uma mensagem
apenas;

• O primeiro parâmetro centraliza a janela no meio da tela,
utiliza-se Null.

• O segundo é a mensagem a ser mostrada.

298

Caixas de Diálogo

• showInputDialog: Entrada de um valor String;
• Possui apenas um parâmetro, que corresponde a um

String, que será uma informação ao usuário do que deve
ser colocado no campo.

• Ele possui um retorno String, que será o valor preenchido
pelo usuário no campo.
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Caixas de Diálogo

• showConfirmDialog: Pergunta com botões Sim, Não
e Cancela.

• O primeiro parâmetro centraliza a Janela no meio da tela
e o segundo é uma pergunta, que pode ser respondida
com SIM/NÃO/CANCELA.

• O retorno é um inteiro que corresponde a 0, em caso do
SIM ser pressionado, 1, em caso do Não e 2, se o Cancela
foi pressionado.
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Caixas de Diálogo

• showOptionDialog: É uma pergunta, como a janela
anterior, mas que permite alteração das opções
(nome e quantidade) e do ícone que irá aparecer,
entre outas coisas. O retorno será um inteiro, a
partir de 0, na sequência de cada opção.
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Caixas de Diálogo

• No exemplo showOptionDialog foi criado um vetor
para conter as opções. E com os argumentos:

• 1º: Centraliza a caixa na tela;

• 2º: Mensagem a ser mostrada, geralmente uma pergunta;

• 3º: Nome que aparece no título da caixa de diálogo;

• 4º: Tipo de JOptionPane de opções;

• 5º: Ícone que vai aparecer na caixa;

• 6º: Para inserção de um ícone criado;

• 7º: A Lista de opções

• 8º: A opção inicial da lista.
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Caixas de Diálogo

• Possíveis valores geralmente usados para o
parâmetro 5º:

303

ERROR_MESSAGE INFORMATION_MESSAGE

QUESTION_MESSAGE WARNING_MESSAGE

PLAIN_MESSAGE

Caixas de Diálogo

• Exemplo:

304

Caixas de Diálogo

• Main para testar a classe do exemplo:

305

Vetores
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Vetores

• São estruturas de dados que armazenam uma
quantidade fixa de dados de um certo tipo; por esta
razão, também são conhecidos como estruturas
homogêneas de dados.

• Internamente, um vetor armazena diversos valores,
cada um associado a um número que se refere à
posição de armazenamento, e é conhecido como
índice.

307

Vetores

• Cada elemento do vetor pode ser utilizado
individualmente de forma direta, ou seja, pode ser
lido ou escrito diretamente, sem nenhuma regra ou
ordem preestabelecida, fazendo dos vetores
estruturas de dados de acesso aleatório.

• O número de posições de um vetor corresponde ao
tamanho que ele tem; assim, um vetor de tamanho
10 tem esse número de elementos, isto é, pode
armazenar até dez elementos distintos.
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Vetores

• a[i], corresponde ao i-ésimo elemento do vetor a,
sendo que o valor da variável i deve pertencer ao
intervalo dos índices do vetor:

((i >= 0) && (i < a.length))

• As posições do vetor iniciam a numeração a partir
do valor 0, portanto, um vetor de tamanho 10 teria
índices iniciados em 0 prosseguindo até o 9.
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Vetores

• Declaração e instanciação: A declaração de um
vetor e sua instanciação obrigatória é feita
conforma abaixo:

int exemplo[] = new int[10];

• Neste caso temos um vetor de inteiros, de nome
“exemplo”, que possui posições de 0 a 9.

• Vejamos um exemplo de uma classe:

310

Vetores

311 312
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Tema da Aula

• Mimimi

313

Exceções

• Quando se cria programas de computador, há
possibilidade de ocorrer erros imprevistos durante
sua execução, esses erros são conhecidos como
exceções e podem ser provenientes de erros de
lógica ou acesso a dispositivos ou arquivos externos
que talvez não estejam disponíveis.

314

Exceções

• Alguns possíveis motivos externos para ocorrer
uma exceção são:

• Tentar abrir um arquivo que não existe;

• Tentar fazer consulta a um banco de dados que não está
disponível;

• Tentar escrever algo em um arquivo sobre o qual não se
tem permissão de escrita;

• Tentar conectar em servidor inexistente;
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Exceções

• Alguns possíveis erros de lógica para ocorrer uma 
exceção são:

• Tentar manipular um objeto que está com o valor nulo;

• Dividir um número por zero;

• Tentar manipular um tipo de dado como se fosse outro;

• Tentar utilizar um método ou classe não existentes;

• Tentar utilizar atributos/métodos não estáticos de uma 
classe não instanciada;

• Tentar acessar atributos privados de outra classe;
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Tratamento de Exceções

• Uma maneira de tentar contornar esses imprevistos
é realizar o tratamento dos locais no código que
podem vir a lançar possíveis exceções.

• Para tratar as exceções em Java são utilizados os
comandos try e catch.
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Tratamento de Exceções: Sintaxe

try {

//trecho de código que pode vir a lançar uma exceção.

}

catch (tipo_exceçao_1 e)

{

/* Ação a ser tomada caso ocorra a exceção 1. O trecho de código aqui
listado substitui integralmente o código escrito dentro do Try. */

}

catch (tipo_exceçao_2 e)

{

/* Ação a ser tomada caso ocorra a exceção 2. O trecho de código aqui
listado substitui integralmente o código escrito dentro do Try. */

}
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Tratamento de Exceções

• Exemplo de um código com erros de
NullPointerException (referência a objeto nulo) e
ArithmeticException: / by zero (divisão por zero)

319

Tratamento de Exceções: Reformulação do 
código com try-catch

320

Tratamento de Exceções: Finally

• O comando finally em uma exceção executa um
bloco de comandos após o levantamento de uma
exceção.

• Geralmente usado para refazer o código que estava
no Try, após o acerto do problema.

• Exemplo:

321

Tratamento de Exceções: Finally

322

Exceções: throw e throws

• Caso se queira tratar uma exceção fora da classe
que pode levantá-la, mas na classe que a chamou
poderemos utilizar o comando throws.

• Para um método poder externar sua exceção será
utilizado o comando throws na assinatura do
método.

323

Exceções: throw e throws

• Exemplo:

• Perceba que a Classe é igual a anterior, com a
adição do comando throws e as exceções que
podem ser levantadas pelo método Teste.
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Exceções: throw e throws

• O Main do Exemplo:

325

Exceções: throw e throws

• Caso se queira alterar a Exceção levantada para
uma outra, deve-se utilizar, dentro do catch da
exceção, o comando throw.

• Ao utilizar o comando throw, é necessário o
comando throws na assinatura do método, com a
nova exceção.

326
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Exceções: throw e throws

• Neste exemplo, a classe que chamar o método só
precisa tratar uma Exceção.

328

Exceções: Criação

• Assim como qualquer objeto, em Java também é
possível criar suas próprias exceções.

• Uma exceção específica, que só aconteça na sua
regra de negócio, pode ser criada para facilitar seu
tratamento no sistema.

• Exemplo: Imagine que em seu programa, uma
String que inicie com letra minúscula seja inválida.
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Exceções: Criação

• Toda exceção criada deve estender Exception, neste
exemplo foi sobrescrito o método getMessage(),
que é exibida no prompt toda vez que a exceção é
lançada.
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Exceções: Usando

• Exemplo do uso da Exceção Criada:

331 332

Conceitos Extras

• Coleções de Dados

• Manipulação de Arquivos

333

Coleções de Dados

Coleções de Dados

• Uma coleção é um objeto em forma de uma
estrutura de dados que permite armazenar vários
objetos.

• As operações que podem ser feitas em coleções
variam mas normalmente incluem:

• Adição de elementos
• Remoção de elementos
• Acesso aos elementos
• Pesquisa de elementos
• Indagar sobre atributos

335

Coleções de Dados

• Dependendo da forma de fazer as 4 operações básicas
(adição, remoção, acesso e pesquisa), teremos vários tipos
de coleções

• Certas operações poderão ter um desempenho melhor
ou pior dependendo do tipo de coleção;

• Certas operações poderão ter restrições ou
funcionalidade especial dependendo do tipo de coleção;

• Os três grandes tipos de coleções são:

• A lista, também conhecida como "Sequência”;

• O conjunto;

• O mapa, também conhecido como "Dicionário”;
336
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Coleções de Dados

• Lista: Uma lista é uma coleção de elementos arrumados
numa ordem linear, isto é, onde cada elemento tem um
antecessor (exceto o primeiro) e um sucessor (exceto o
último);

• Conjunto: Um conjunto é uma coleção, sem noção inicial de
sequência, que não possui elementos duplicados;

• Mapa: Um mapa armazena pares (chave, valor)
chamados de itens. Chaves e valores podem ser de qualquer
tipo. As chaves são usadas para localizar rapidamente um
valor;
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Coleções de Dados

• Vamos concentrar nosso estudo na Lista, mais especificamente
no ArrayList, que é um dos tipos de listas.

• Podemos dizer que ArrayList é uma classe para coleções de
objetos.

• É possível criar seus objetos (através de uma classe) e agrupá-
los através de ArrayList e realizar, nessa coleção, várias
operações prontas, como: adicionar e retirar elementos,
ordená-los, procurar por um elemento específico, apagar um
elemento específico, limpar o ArrayList dentre outras
possibilidades.

338

ArrayList: Declaração

• É necessário importar:  

import java.util.ArrayList;

• Por ser um tipo diferente, sua sintaxe é um pouco diferente
do que você já viu até então:

ArrayList<ClasseDoObjeto> nomeDoArrayList;

nomeDoArrayList = new ArrayList <ClasseDoObjeto>();
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ArrayList: Métodos mais usados

• Para mostrar os métodos mais usados vamos criar um 
ArrayList de String.

ArrayList<String> PessoaList = new ArrayList <String>(); 

• Adicionando elementos 

PessoaList.add ("Carlos"); 

• Imprimindo os elementos em forma de Vetor.

System.out.println (Arrays.toString( PessoaList.toArray() ));
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ArrayList: Métodos mais usados

• Obtendo um elemento da lista;

PessoaList.get(0);

• Adicionando em um local específico da lista. Os demais 
elementos são enviados para as posições seguintes.

PessoaList.add(0,"Zózimo");

• Obtendo a posição de um item da lista.

PessoaList.indexOf(“Carlos");

• Obtendo o tamanho total da lista.

PessoaList.size();
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ArrayList: Métodos mais usados

• Alterando um elemento da lista (índice, novo elemento)

PessoaList.set(1, “Carlinhos");

• Removendo um elemento da lista.

PessoaList.remove(" Zózimo ");

• Ordenando os valores 

Collections.sort(PessoaList);     

• Removendo todos os elementos da lista

PessoaList.clear();
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ArrayList: Exemplo 1

• Para este exemplo, vamos importar mais alguns elementos
que serão necessários.

• Nele, vamos criar a Arraylist de String usada nas
demonstrações e fazer várias operações.
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ArrayList: Exemplo 2

• Agora vamos criar uma lista da classe Pessoa e fazer
algumas operações. Primeiro, vamos relembrar a Classe
Pessoa, já mostrada.

• O exemplo mostra a ordenação da lista, pela idade da
pessoa, que é um atributo da classe Pessoa.
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ArrayList: Exemplo 2

347

Manipulação de Arquivos



01/08/2020

59

Manipulação de Arquivos

• Neste tópico vamos trabalhar apenas com arquivos
textos.

• A manipulação de arquivos requer a importação de
várias classes e o uso de diversos métodos.

• Vejamos o passo a passo:

349

Manipulação de Arquivos

• Importações:

import java.io.BufferedReader;

import java.io.BufferedWriter;

import java.io.File;

import java.io.FileReader;

import java.io.FileWriter;

import java.io.IOException;
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Manipulação de Arquivos: Métodos

• Instanciar o objeto do tipo File

File arquivo = new File( "Testandotxt.txt" );

• Checar se o arquivo existe.

arquivo.exists();

• Criar um novo arquivo

arquivo.createNewFile();

351

Manipulação de Arquivos: Métodos

• Escrever sobrescrevendo conteúdo atual.

FileWriter fw = new FileWriter( arquivo );

• Escrever incluindo conteúdo.

FileWriter fw = new FileWriter( arquivo, true );

• Otimiza a escrita em arquivos

BufferedWriter bw = new BufferedWriter( fw );
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Manipulação de Arquivos: Métodos

• Escreve um String em um arquivo

bw.write( "Branco" );

• Escreve uma quebra de linha em um arquivo

bw.newLine();

• Fecha o FileWriter e o BufferedWriter do arquivo.

bw.close();

fw.close();
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Manipulação de Arquivos: Métodos

• Inicia processo de leitura do arquivo

FileReader fr = new FileReader( arquivo );

• Otimiza a leitura do arquivo

BufferedReader br = new BufferedReader( fr );

• Enquanto houver mais linhas

while( br.ready() ){ }
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Manipulação de Arquivos: Métodos

• Lê a próxima linha

String linha = br.readLine();

• Lembrando: Captura o i-ésimo caractere do String

char letra = linha.charAt(i);

• Fechar o FileReader e o BufferedReader

br.close();

fr.close();
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Manipulação de Arquivos

• Agora, será apresentado um método que utiliza
todos os comandos de manipulação de arquivos
texto.

• O arquivo texto deve estar na pasta principal do
projeto (o mesmo onde se encontra o arquivo
build.xml).

• Vamos ao exemplo:
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Arquivos Binários

• Para gravar em um arquivo objetos inteiros, os 
comandos são diferentes. 

Passo a passo:
1 - Importação

import java.io.*;
2 – Interface

A classe do objeto ao qual será salvo no arquivo, 
precisa implementar a interface Serializable

public class NomeDaClasse implements Serializable{

Arquivos Binários

• Para incluir um objeto no arquivo

public class ArquivosBinarios<G> {
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Arquivos Binários

• Para incluir um objeto no arquivo apagando o que 
os registros presentes.

Arquivos Binários

• Para ler um objeto 
no arquivo de uma 
posição específica. 
Caso a posição não 
exista, ocasionará 
um erro de 
NullPointerException

Finalização da Disciplina

E para finalizar...
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DÚVIDAS


