
 

https://spigandoeaprendendo.wordpress.com/ 

Introdução ao Java 7 

 

  

2017 v1.2 

POR GUSTAVO AMARO – LG_AMARO@HOTMAIL.COM 

 

“Quanto mais eu estudo mais eu descubro que não sei  

NADA. NADA. NADA. Então é continuar a estudar...” 

Elenita Rodrigues 

 



  

 

  1

 

Introdução ao Java 7 https://spigandoeaprendendo.wordpress.com/ 

Sumário 
• O que esperar desse curso ................................................................................................................................... 5 

• De onde veio? O que é e Por quê? ....................................................................................................................... 5 

De onde veio? ........................................................................................................................................................... 5 

O que é e Por quê? ................................................................................................................................................... 5 

• Vamos botar a mão na massa? ............................................................................................................................ 6 

Baixando o Java - JRE ou JDK? .................................................................................................................................. 6 

Configurando as variáveis de ambiente .................................................................................................................. 6 

• First try! ................................................................................................................................................................ 7 

Escrevendo nosso primeiro programa ..................................................................................................................... 7 

Compilando (javac) ................................................................................................................................................... 8 

Executando (java) ..................................................................................................................................................... 8 

Exercício 1 ................................................................................................................................................................. 8 

Exercício 2 ................................................................................................................................................................. 8 

Exercício 3 ................................................................................................................................................................. 9 

• Comentários ......................................................................................................................................................... 9 

Comentando linhas individualmente ...................................................................................................................... 9 

Comentando bloco de código .................................................................................................................................. 9 

• Variáveis – Armazenando valores........................................................................................................................ 9 

Exercicio 3 ............................................................................................................................................................... 11 

Exercicio 4 ............................................................................................................................................................... 11 

• Variáveis – Tipos ................................................................................................................................................. 11 

Tipos primitivos ...................................................................................................................................................... 11 

String ....................................................................................................................................................................... 13 

Exercicio 5 ............................................................................................................................................................... 13 

• Operadores ......................................................................................................................................................... 13 

Operador de atribuição (=)..................................................................................................................................... 13 

Operadores Aritméticos ......................................................................................................................................... 13 

Operador de atribuição + operador aritméticos ................................................................................................... 15 

Operador de igualdade (== e !=) ............................................................................................................................ 17 

Operador de negação (!) ........................................................................................................................................ 17 

Operadores relacionais .......................................................................................................................................... 17 

Operadores lógicos ................................................................................................................................................. 18 

• Casting / Conversões .......................................................................................................................................... 18 

Cast implícito .......................................................................................................................................................... 19 

Cast explícito .......................................................................................................................................................... 19 



  

 

  2

 

Introdução ao Java 7 https://spigandoeaprendendo.wordpress.com/ 

• Testes condicionais............................................................................................................................................. 19 

if, if else e else ........................................................................................................................................................ 19 

Ternário – Simplificação do if/else para atribuição de valor ................................................................................ 21 

Switch (Case) .......................................................................................................................................................... 21 

• Arrays .................................................................................................................................................................. 22 

Arrays unidimensionais .............................................................................................................................................. 22 

Array bidimensional ............................................................................................................................................... 23 

• Laços de repetição (loop’s) ................................................................................................................................ 25 

For ........................................................................................................................................................................... 25 

For Each................................................................................................................................................................... 27 

While ....................................................................................................................................................................... 27 

Do While ................................................................................................................................................................. 28 

• Orientação a Objetos 1 ...................................................................................................................................... 29 

Instâncias ................................................................................................................................................................ 29 

Reuso ...................................................................................................................................................................... 31 

Encapsulamento ..................................................................................................................................................... 32 

• String ................................................................................................................................................................... 34 

Concatenação ......................................................................................................................................................... 35 

Imutabilidade ......................................................................................................................................................... 35 

Métodos mais comuns ........................................................................................................................................... 36 

• StringBuilder ....................................................................................................................................................... 37 

StringBuffer ............................................................................................................................................................. 38 

• Métodos .............................................................................................................................................................. 38 

Método sem retorno e sem parâmetro de entrada .............................................................................................. 38 

Método sem retorno e com parâmetros de entrada ............................................................................................. 39 

Método sem retorno, porém utilizando comando return e com parâmetros de entrada ................................... 39 

Método com retorno e sem parâmetro de entrada .............................................................................................. 39 

Método com retorno e com parâmetro de entrada .............................................................................................. 39 

Sobrecarga .............................................................................................................................................................. 39 

Varargs .................................................................................................................................................................... 39 

• Javadoc ............................................................................................................................................................... 40 

Classe ...................................................................................................................................................................... 40 

Atributos da classe ................................................................................................................................................. 40 

Método ................................................................................................................................................................... 41 

• Wrappers ............................................................................................................................................................ 41 

Autoboxing/Unboxing ............................................................................................................................................ 42 



  

 

  3

 

Introdução ao Java 7 https://spigandoeaprendendo.wordpress.com/ 

Quando usar primitivo ou Wrapper ...................................................................................................................... 43 

• Pacotes ................................................................................................................................................................ 43 

• Imports ................................................................................................................................................................ 43 

• Modificadores de acesso .................................................................................................................................... 44 

Private ..................................................................................................................................................................... 44 

Package-private ...................................................................................................................................................... 44 

Protected ................................................................................................................................................................ 45 

Public ...................................................................................................................................................................... 45 

• Modificacores final e static ................................................................................................................................ 45 

Final ......................................................................................................................................................................... 45 

Static ....................................................................................................................................................................... 46 

• Construtores ....................................................................................................................................................... 46 

• Constantes .......................................................................................................................................................... 48 

• Enum's................................................................................................................................................................. 48 

Atributos e Construtores ........................................................................................................................................ 49 

• Orientação a Objetos 2 ...................................................................................................................................... 49 

Herança ................................................................................................................................................................... 49 

Sobrescrita .............................................................................................................................................................. 51 

Polimorfismo .......................................................................................................................................................... 52 

• Classes abstratas ................................................................................................................................................ 53 

• Interfaces ............................................................................................................................................................ 54 

• Descobrindo e convertendo instâncias ............................................................................................................. 55 

Instanceof ............................................................................................................................................................... 56 

Casting .................................................................................................................................................................... 56 

• Comparando instâncias de classes ( == vs equals ) ........................................................................................... 57 

• Coleções (Listas, Conjuntos e Mapas) ................................................................................................................ 58 

Interface List ........................................................................................................................................................... 59 

Interface Set ........................................................................................................................................................... 60 

Interface Map ......................................................................................................................................................... 61 

Qual coleção utilizar? ............................................................................................................................................. 62 

• Exceções .............................................................................................................................................................. 63 

Try/Catch ................................................................................................................................................................ 64 

Lançando exceções ................................................................................................................................................. 65 

Exceções não checadas (Unchecked) ..................................................................................................................... 66 

Exceções Checadas (Checked) ................................................................................................................................ 66 

Lançando e Tratando mais de uma exceção .......................................................................................................... 67 



  

 

  4

 

Introdução ao Java 7 https://spigandoeaprendendo.wordpress.com/ 

Finally ...................................................................................................................................................................... 69 

Quando utilizar Checked e Unchecked? ................................................................................................................ 69 

Capturar e lançar nova exceção ............................................................................................................................. 69 

• Garbage collector ............................................................................................................................................... 70 

• Conclusão ............................................................................................................................................................ 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  5

 

Introdução ao Java 7 https://spigandoeaprendendo.wordpress.com/ 

• O que esperar O que esperar O que esperar O que esperar desse cursodesse cursodesse cursodesse curso    

Muitos livros e cursos tendem a querer passar todos os detalhes da linguagem Java, porém esse tipo de abordagem 

pode acabar saturando quem está começando. Nesse curso vamos abordar os itens mais importantes de cada 

tópico, ou seja, os itens mais utilizados no dia-a-dia de um programador. 

A prática diária é muito importante para absorver o conteúdo e se habituar com a linguagem, então sempre que 

possível estude os tópicos em casa. 

Colocaremos algumas notas no decorrer dos tópicos para estudos complementares. 

• De onde veio? O que é e Por quê?De onde veio? O que é e Por quê?De onde veio? O que é e Por quê?De onde veio? O que é e Por quê?    

De onde veio?De onde veio?De onde veio?De onde veio?    

O Java foi criado em 1995 por uma equipe de programadores chefiada por James Gosling (considerado o pai do 

Java), na antiga Sun Microsystem.  

Em 2009 a famosa Oracle adquire a Sun Microsystem, consequentemente, torna-se responsável pelo Java. 

O que é e Por quê?O que é e Por quê?O que é e Por quê?O que é e Por quê?    

O Java é free, você pode utiliza-lo tanto em um ambiente de desenvolvimento, quanto em um ambiente de 

produção sem precisar pagar nada por isso. Também podemos contar com editores/IDE’s, servidores de 

aplicação e bancos de dados totalmente gratuitos. Oque é muito bom para as empresas, deixando de gastar 

muito dinheiro com licenças de software. 

Linguagem de alto nível, ou seja, não se comunica diretamente com o código de máquina, necessita de um 

intermediário para fazê-lo, que no nosso caso é a JVM – Java Virtual Machine (falaremos sobre ela logo logo). 

Tudo começa com a gente escrevendo um código Java em um arquivo com extensão ”.java” (ex.: 

HelloWorld.java), mas nós não conseguimos executar esse arquivo diretamente, precisamos compilar o mesmo. 

Para compilar utilizamos o comando javac apontando para o nosso arquivo .java, com isso, vamos gerar um 

arquivo ”.class” que no nosso exemplo seria HelloWorld.class, esses arquivos gerados após a compilação são 

conhecidos como bytecodes, uma forma intermediária (pseudo-código) entre o código Java e o código de 

máquina. 

E é ai que entra a JVM (Java Virtual Machine) que citamos anteriormente, ela é um programa que carrega e 

executa os aplicativos Java, convertendo os bytecodes em código executável de máquina. 

Ficou confuso? Calma! Segue abaixo uma representação gráfica de tudo isso que falamos: 
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Graças a JVM os programas Java são portáveis, rodam independentemente da plataforma, ou seja, rodam em 

qualquer sistema operacional sem a necessidade de reescrever o código para adapta-lo para um determinado 

S.O. Se o sistema operacional tem uma JVM instalada ela rodará seu código sem problemas. 

 

 

O Java é uma linguagem de programação orientada à objetos, baseia-se em composições e iterações entre 

diversas unidades de software que normalmente representam itens do mundo real, essas unidades são 

chamadas de objetos, o que nos acaba proporcionando um reuso muito grande do código já escrito e um código 

de melhor qualidade. 

• Vamos botar a mão na massa?Vamos botar a mão na massa?Vamos botar a mão na massa?Vamos botar a mão na massa?    

Baixando o Java Baixando o Java Baixando o Java Baixando o Java ----    JRE ou JDK?JRE ou JDK?JRE ou JDK?JRE ou JDK?    

O JRE (Java Runtime Environment) como o próprio nome já diz, é o ambiente de execução Java, contém a JVM e 

bibliotecas, tudo o que é necessário para execução de aplicações Java. 

O JDK (Java Development Kit) como o próprio nome já diz, é o kit de desenvolvimento Java, contém o JRE e 

mais outras ferramentas de desenvolvimento, como por exemplo o compilador Java. 

Acredito que já descobrimos qual precisamos baixar, certo? Ambos estão disponíveis para download no site da 

Oracle dentro de Java SE. 

Configurando as variáveis de ambienteConfigurando as variáveis de ambienteConfigurando as variáveis de ambienteConfigurando as variáveis de ambiente    

Para configurar as variáveis de ambiente é necessário ir em “Painel de Controle>Sistema e Segurança>Sistema” 

(ou apertar “Windows” + “Pause/Break”), e acessar “Configurações avançadas do sistema>Avançado>Variáveis 

de ambiente”. 

Na sessão “Variáveis do sistema” clique em “Novo” no nome da variável coloque “JAVA_HOME” e no valor 

coloque a raiz da instalação do Java, por exemplo “C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_29”. 

Ainda na sessão “Variáveis do sistema” encontre a variável “Path” e clique em “Editar”, e adicione no final do 

valor o seguinte texto “;%JAVA_HOME%\bin” (repare que há um “;” no início do texto).  

Por que devemos configurar as variáveis de ambiente? A variável JAVA_HOME é importante para que os outros 

programas que utilizam o Java possam encontrar a JVM e as bibliotecas do Java. Já a variável Path é importante 

para que possamos compilar e executar os programas java no prompt de comando, como fazemos em breve. 
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• First try!First try!First try!First try!    

Finalmente vamos começar a codificar! E iremos começar com o clássico exemplo "Hello, World!" 

(Olá, Mundo!).  

Como o Java é case-sensitive, atente-se as letras maiúsculas e minúsculas daqui pra frente! 

Escrevendo nosso primeiro programaEscrevendo nosso primeiro programaEscrevendo nosso primeiro programaEscrevendo nosso primeiro programa    

1. Crie um arquivo com o nome “HelloWorld.java”; 

2. Abra o arquivo criado em algum editor de texto (ex.: Bloco de Notas); 

3. Vamos começar pelo seguinte trecho de código: 

System.out.println("Hello, World!"); 

O trecho acima é responsável por exibir/imprimir uma mensagem, que no nosso caso será a mensagem 

“Hello, World!”. 

Basicamente leríamos esse comando da seguinte forma “Sistema, na saída padrão, imprima uma linha com a 

mensagem ‘Hello, World!’. 

Observe que a nossa mensagem está escrita entre “aspas duplas”, todo texto deve ser escrito com aspas 

duplas. 

Outro ponto importante que devemos reparar é o ‘;’ (ponto e vírgula) no final do nosso comando, ele indica 

que o nosso comando termina naquele ponto. 

4. Para esse nosso comando ser executado ele deve estar dentro de um método, um método é uma função, 

que agrupa um conjunto de instruções que executam algo. E o método principal de todos os programas java 

é o método main, como o próprio nome já diz é o método principal, tudo começa a partir dele. 

Então basta colocar a nossa instrução que imprime "Hello, World!" dentro desse método principal 

da seguinte forma: 

public static void main(String[] args) { 

 System.out.println("Hello, World!"); 

} 

As palavras public, static e void são palavras reservadas, não podem ser utilizadas a qualquer 

momento, vamos entender mais pra frente quando utiliza-las. 

A palavra main identifica o nome do nosso método. 

Os parênteses ‘()’ indicam quais são os parâmetros de entrada, que no nosso caso é um Array de String’s 

(String[]), também vamos entender mais pra frente sobre parâmetros de entrada e o que são Array’s. 

As chaves ‘{...}’ indicam qual o conteúdo do método, ou seja, quais as instruções devem ser executadas. 

Obs.: Para um método ser considerado de fato um ‘método main’, deve seguir rigorosamente* a sintaxe 

abaixo: 

public static void main(String[] args){…} 

*O único item que pode variar é o nome da variável de entrada ‘args’.  

Um ponto muito importante e também uma boa prática, é a atenção com a indentação do 

código, apesar de não ser obrigatório, facilita a leitura do mesmo, indica que o trecho de código 

ressaltado/espaçado está dentro de um par de chaves. 
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5. Nosso código ainda não consegue ser executado, pois métodos devem estar sempre dentro de uma classe, 

por hora imagine que classes são apenas arquivos que armazenam métodos. 

Então vamos colocar o nosso método main dentro de uma classe, da seguinte forma: 

  public class HelloWorld { 

  public static void main(String[] args) { 

   System.out.println("Hello, World!"); 

  } 

} 

Novamente nos deparamos com a palavra reservada ‘public’, mas agora temos uma nova palavra 

reservada a palavra class que indica a declaração de uma classe.  E o nome da nossa classe é 

HelloWorld. 

As chaves ‘{...}’ indicam qual o conteúdo da nossa classe, que no nosso caso, por enquanto só tem o método 

main. 

6. Salve o arquivo! Seu código deve estar parecido com o código abaixo: 

public class HelloWorld { 

 public static void main(String[] args) { 

  System.out.println("Hello, World!"); 

 } 

} 

Compilando (javac)Compilando (javac)Compilando (javac)Compilando (javac)    

1. Segurando “shift” clique com o botão direito na pasta onde foi criado o arquivo “HelloWorld.java” e escolha 

“Abrir janela de comando aqui”; 

2. Execute o seguinte comando: “javac <nome_do_nosso_arquivo>.java”. 

Ex.: “javac HelloWorld.java” (javac = Java Compiler) 

3. Se tudo deu certo, não deve ter aparecido nenhuma mensagem de erro e foi gerado o arquivo 

“HelloWorld.class”. 

4. Para consultar se o arquivo HelloWorld.class foi gerado, utilize o comando dir. 

Executando (java)Executando (java)Executando (java)Executando (java)    

Para executar o nosso programa é necessário executar o comando: “java <nome_do_nosso_arquivo>”. 

Ex.: “java HelloWorld” (o comando java chama a JVM para executar o nosso arquivo) 

*Repare que a extensão não deve ser preenchida “.class”. 

O resultado esperado é que seja impresso no console a seguinte mensagem: “Hello, World!”. 

Exercício 1Exercício 1Exercício 1Exercício 1    

Agora que já sabemos como imprimir mensagens no java, crie um novo programa seguindo as seguintes regras: 

1. Nome do arquivo “Exercicio1”; 

2. Nome da classe “Exercicio1”; 

3. Crie um método main que imprima seu nome completo. 

Exercício 2Exercício 2Exercício 2Exercício 2    

Evoluindo o programa criado no exercício 1, imprima seu nome completo, e em uma nova linha a sua idade. 

* Há duas opções para imprimir duas ou mais linhas, utilizando o comando ‘sysout’ mais de uma vez, ou 

utilizando ‘\n’ no meio do texto a ser impresso, o ‘\n’ é um código que representa ‘quebra de linha’. Experimente 

ambas as opções! 
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Exercício 3Exercício 3Exercício 3Exercício 3    

Crie um novo programa seguindo as seguintes regras: 

1. Nome do arquivo “Exercicio3”; 

2. Nome da classe “ExercicioXPTO”; 

3. Crie um método main vazio. 

Ao tentar compilar nosso código, será exibida uma mensagem de erro de compilação! 

Porque os nomes da classe e do arquivo devem ser idênticos! 

• ComentáriosComentáriosComentáriosComentários    

Comentários são importantes para documentar trechos do seu código, para você futuramente ou para outros 

desenvolvedores que irão dar manutenção no código. 

Todo e qualquer trecho comentado é ignorado pelo compilador, sendo assim não influência nada na lógica do 

seu programa. 

Comentando linhas individualmenteComentando linhas individualmenteComentando linhas individualmenteComentando linhas individualmente    

Para comentar uma linha individualmente, basta colocar um par de barras (//) no começo da linha, tudo que 

estiver na mesma linha após essas barras, será ignorado: 

public class HelloWorld { 

 public static void main(String[] args) { 

  // Comentário 1 !!!!!! 

  System.out.println("Teste”); 

// Comentário 2 !!!!!! 

// System.out.println("ABCDEF”); 

 } 

} 

Comentando bloco de códigoComentando bloco de códigoComentando bloco de códigoComentando bloco de código    

Para comentar um bloco (diversas linhas), basta colocar /* no início do conteúdo a ser comentado e */ no 

final, sinalizando o final do bloco: 

public class HelloWorld { 

 public static void main(String[] args) { 

  /* Comentário 1 */ 

  System.out.println("Teste”); 

/* Comentário 2 !!!!!! 

System.out.println("ABCDEF”); */ 

 } 

} 

• Variáveis Variáveis Variáveis Variáveis ––––    Armazenando valoresArmazenando valoresArmazenando valoresArmazenando valores    

Para armazenar valores no nosso código, precisamos criar variáveis, as variáveis são como ‘caixinhas’ com nomes 

e tipos que armazenam valores de compatíveis com seus tipos. 

Temos duas opções no momento que vamos declarar uma variável, podemos declarar a variável e já inicializa-la 

com um valor ou podemos apenas declara-la e atribuir um valor posteriormente, vamos ver os dois cenários a 

seguir: 
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Para declarar uma variável já inicializando-a com um valor basta apenas fazer o seguinte: 

<tipo_da_variavel> <nome_da_variavel> = <valor_compativel_com_tipo>; 

Ex.: 

public class Variareis1 { 

public static void main(String[] args) { 

 int idade = 19; 

} 

} 

O int seria o tipo da nossa variável, esse tipo em específico é usado para armazenar números inteiros. Vamos 

conhecer mais à frente outros tipos possíveis como tipos para armazenar texto, números decimais, datas e etc. 

A idade seria o nome da nossa variável, que pode ser alterada para o nome que desejar. 

O 19 é valor que desejamos armazenar. 

O sinal de igual (=) é utilizado como comando de atribuição. 

Podemos ler a instrução acima da seguinte forma: a variável idade do tipo int recebe o valor 19.  

Como declarar uma variável e inicializar depois: 

Ex.: 

public class Variaveis2 { 

public static void main(String[] args) { 

  int idade;  

idade = 19; 

} 

}  

Entre a declaração e a inicialização você pode ter outras instruções, desde que essas instruções não utilizem a 

variável que ainda não está inicializada, se o fizer, receberá uma mensagem de erro ao compilar o programa. 

Caso não tenha a necessidade de colocar nada entre a declaração e a inicialização, utilize o primeiro cenário, 

declare e inicialize a variável na mesma linha.  

Como declarar e inicializar N variáveis do mesmo tipo em uma única linha: 

Ex.: 

public class Variaveis2 { 

public static void main(String[] args) { 

 int a, b, c; // Apenas declaramos as variáveis 

  int x = 1, y = 2, z = 3; // Declarando e inicializando 

} 

} 

Podemos efetuar operações entre variáveis e armazenar o resultado dessa operação em outra variável, 

veja alguns exemplos abaixo:  

Ex.: 

int anoNascimento = 1989; 

int anoAtual = 2017; 

int idade = anoAtual - anoNascimento; 
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Ex.: 

int qtdMinutosHora = 60; 

int minutos = 6985; 

int horas = minutos / qtdMinutosHora; 

O operador ‘-’ subtrai os valores, e o operador ‘/’ divide os valores, veremos outros possíveis operadores mais 

pra frente. 

Exercício 4Exercício 4Exercício 4Exercício 4    

Experimente alterar o programa de exemplo Variaveis2, imprima qualquer mensagem entre a declaração 

e a inicialização da variável. 

public class Variaveis2 { 

public static void main(String[] args) { 

  int idade; 

  // Adicione o seu código aqui 

idade = 19; 

} 

} 

Exercício 5Exercício 5Exercício 5Exercício 5    

Para forçar um erro de compilação, experimente alterar o programa de exemplo Variaveis2, imprima a 

variável idade ao invés da mensagem do exercício anterior. 

public class Variaveis2 { 

public static void main(String[] args) { 

  int idade; 

  // Adicione o seu código aqui 

idade = 19; 

} 

} 

• Variáveis Variáveis Variáveis Variáveis ––––    TiposTiposTiposTipos    

Tipos primitivosTipos primitivosTipos primitivosTipos primitivos    

Os tipos primitivos são os tipos mais básicos da linguagem, vamos passar um a um exemplificando seus usos: 

Números inteirosNúmeros inteirosNúmeros inteirosNúmeros inteiros    

byte: O tipo byte é utilizado para armazenar números inteiros de 8-bit. 

Valores suportados: -128 até 127.  

Ex. de usos: Nota de uma prova, Dias do mês, Mês do ano e etc. 

Ex. de código:  

byte nota = 8; 

byte dia = 29; 

byte mes = 4; 

short: O tipo short é utilizado para armazenar números inteiros de 16-bit. 

Valores suportados: -32768 até 32767.  

Ex. de usos: Ano (dependendo do tipo de sistema) e etc. 

Ex. de código: 

short ano = 2017; 
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int: O tipo int é utilizado para armazenar números inteiros de 32-bit. 

Valores suportados: -2³¹ até 2³¹-1, ou seja, -2147483648 até 2147483647.  

Ex. de usos: Contador de visualizações e etc. 

Ex. de código: 

int visualizações = 1237963299; 

long: O tipo long é utilizado para armazenar números inteiros de 64-bit. 

Valores suportados: -2⁶³ até 2⁶³-1, ou seja, -9223372036854775808 até 9223372036854775807.  

Ex. de usos: Números de protocolos e etc. 

Ex. de código: 

long protocolo = 458772033214565101L; 

Apesar de termos 4 opções de tipos para armazenar número inteiros, os tipos mais comumente utilizados são 

int e long, pois atualmente não temos mais tanta preocupação com a memória disponível, já que houve uma 

evolução muito grande relacionada a hardware desde a época em que o java foi criado. 

Números DecimaisNúmeros DecimaisNúmeros DecimaisNúmeros Decimais    

float: O tipo float é utilizado para armazenar números decimais de 32-bit. 

Valores suportados:  -3,4028 * 10³⁸ (-3,4028E+38) até 3,4028 * 10³⁸ (3,4028E+38).  

Ex. de usos: Notas, Medidas, Peso e etc. 

Ex. de código:  

float nota = 5.5F;  

float alturaMetros = 1.81F; 

float pesoKgs = 73.169F; 

double: O tipo double é utilizado para armazenar números decimais de 64-bit. 

Valores suportados: -1,7976E * 10³⁰⁸ (-1,7976E+308) até 1,7976 * 10³⁰⁸ (1,7976E+308).  

Ex. de código:  

double alturaMilimetros = 97823466231.291877381; 

double pesoGr = 7918733.16598569; 

Esses tipos nunca devem ser utilizados para valores precisos, como por exemplo, valores monetários, para isso 

utilize BigDecimal. 

Outros TiposOutros TiposOutros TiposOutros Tipos    

boolean: O tipo boolean é utilizado para armazenar apenas 2 valores true ou false, ou seja, verdadeiro ou 

falso.  

Ex. de usos: Status de validações, Confirmação de aceitação de termos de uso e etc. 

Ex. de código:  

boolean validacaoOk = true;  

boolean aceitaTermos = false;  

char: O tipo char é utilizado para armazenar caracteres Unicode de 16-bit. 

Valores suportados: '\u0000' (ou 0) até '\uffff' (ou 65535) - Tabela de caracteres.  

Ex. de usos: Status em geral e etc. 

Ex. de código:  

char statusSucesso = ‘S’;  

char statusPendente = ‘p’;  

Observe que o valor está entre aspas simples ‘x’. 
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StringStringStringString    

String: O tipo String é utilizado para armazenar textos diversos, ou seja um conjunto de caracteres.  

Ex. de código:  

String nome = “Bruce”;  

String alfabeto = “abcdefg...”;  

Observe que String é escrita com a primeira letra maiúscula, pois ela é uma classe, veremos mais detalhes em 

relação a isso mais para frente, e repare também que o valor está entre aspas duplas “XxXxXxX”. 

Exercicio 6Exercicio 6Exercicio 6Exercicio 6    

Para exercitar os tipos vistos acima, crie um programa declarando, inicializando e imprimindo todos os tipos 

vistos. 

• Operadores Operadores Operadores Operadores     

Operador de atribuição (=)Operador de atribuição (=)Operador de atribuição (=)Operador de atribuição (=)    

Conforme vimos em diversos exemplos, o sinal de igual (=) é responsável por atribuir valores às variáveis. 

Operadores AritméticosOperadores AritméticosOperadores AritméticosOperadores Aritméticos    

Os operadores aritméticos são utilizados para efetuar cálculos utilizando valores numéricos e/ou variáveis de 

tipos numéricas.  

Operador de soma (+)Operador de soma (+)Operador de soma (+)Operador de soma (+)    

Ex.: 

int totalSoma1 = 10 + 10;  

int valor1 = 5; 

int valor2 = 6; 

int totalSoma2 = valor1 + valor2; 

Exercício 7Exercício 7Exercício 7Exercício 7    

Crie um programa para um zoológico que contém 15 leões, 26 zebras, 14 macacos e 29 serpentes. 

Declare a quantidade de cada animal a uma variável e por fim imprima o número total de animais. 

Resultado esperado: 84 

Operador de subtração (Operador de subtração (Operador de subtração (Operador de subtração (----))))    

Ex.: 

int totalSubtracao1 = 10 - 10;  

int valor1 = 5; 

int valor2 = 6; 

int totalSubtracao2 = valor1 - valor2;  

Exercício 8Exercício 8Exercício 8Exercício 8    

Crie um programa para uma loja de cosméticos que contém 237 batons no estoque, porém recebeu 3 pedidos 

de 17, 42 e 28 unidades. 

Declare a quantidade de cada pedido a uma variável e por fim imprima o valor que sobrou em estoque. 

Resultado esperado: 150 
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Operador de multiplicação (*)Operador de multiplicação (*)Operador de multiplicação (*)Operador de multiplicação (*)    

Ex.: 

int totalMultiplicacao1 = 10 * 10;  

int valor1 = 5; 

int valor2 = 6; 

int totalMultiplicacao2 = valor1 * valor2;  

Exercicio 9Exercicio 9Exercicio 9Exercicio 9    

Crie um programa para calcular o custo com a conta de celular onde a mensalidade é de R$34,90. 

Imprima o valor que será gasto durante 1 ano. 

Resultado esperado: R$418,80 

OperadorOperadorOperadorOperador    de divisão (/)de divisão (/)de divisão (/)de divisão (/)    

Ex.: 

int totalDivisao1 = 10 / 10;  

int valor1 = 5; 

int valor2 = 6; 

int totalDivisao2 = valor1 / valor2; 

Exercicio 10Exercicio 10Exercicio 10Exercicio 10    

Crie um programa para calcular o valor das parcelas de uma compra onde o total é de R$6216,00. 

Imprima o valor da parcela caso a compra seja parcelada em 12x, 6x e 3x. 

Resultado esperado: R$518, R$1036 e R$2072,00 respectivamente 

Operador de resto de divisão (%)Operador de resto de divisão (%)Operador de resto de divisão (%)Operador de resto de divisão (%)    

Ex.: 

int totalRestoDivisao1 = 10 % 10;  

int valor1 = 5; 

int valor2 = 6; 

int totalRestoDivisao2 = valor1 % valor2; 

Exercício 11Exercício 11Exercício 11Exercício 11    

Crie um programa para calcular o resto de divisões, assim podemos descobrir se o número dividido é par 

(resto = 0) ou ímpar (resto > 0). 

Imprima o resto das divisões 10/2 e 5/2. 

Resultado esperado: 0 e 1 respectivamente 
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Precedência dos opPrecedência dos opPrecedência dos opPrecedência dos operadoreseradoreseradoreseradores    

Caso um cálculo tenha diversos operadores, o Java o executará em uma ordem específica, assim como na 

matemática. 

Primeiro são executados os operadores de multiplicação (*), divisão (/) e resto de divisão (%), se houver mais de 

um desses operadores, o cálculo é efetuado da esquerda para direita. 

Em segundo são executados os operadores de soma (+) e subtração (-), também seguindo a regra de que se 

houver mais de um desses operadores, o cálculo é efetuado da esquerda para direita. 

Caso essa ordem de execução não atenda suas necessidades, você pode altera-la também como na matemática, 

utilizando parênteses “()”, todas as operações que estiverem entre os parênteses, são executadas primeiro, 

vamos ver a seguir um exemplo onde alteramos essa ordem. 

Ex.: 

int resultado = 20 – 1 + 10 * 10; 

O cálculo acima terá como resultado 119, pois é efetuado primeiro 10 * 10 após isso é efetuado 20 – 1 

e então a soma dos dois valores que resultaram nos cálculos. 

Vamos supor que para atender a nossa regra a soma deve ser efetuada primeiro e a multiplicação por 10 deve 

ser efetuado somente no final, o nosso cálculo ficaria da seguinte maneira: 

int resultado = (20 – (1 + 10)) * 10; 

O cálculo acima terá como resultado 90, pois é efetuado primeiro o conteúdo do primeiro parênteses 

(começando pelo mais interno)  1 + 10, após isso é executado o conteúdo do segundo parênteses, que seria 

20 – <resultado da soma> e por fim é efetuado <resultado da subtração> * 10. 

Repare que em momento algum citamos o operador de atribuição (=) durante o cálculo, pois ele e é sempre 

executado no final, atribuindo o valor final do cálculo à variável. 

Operador de atribuição + operador aritméticosOperador de atribuição + operador aritméticosOperador de atribuição + operador aritméticosOperador de atribuição + operador aritméticos    

Existem também combinações entre o operador de atribuição (=) e os operadores aritméticos (+, -, *, / e %), 

veremos abaixo quais são e como utilizá-los. 

Operador de atribuição + soma (+= e ++)Operador de atribuição + soma (+= e ++)Operador de atribuição + soma (+= e ++)Operador de atribuição + soma (+= e ++)  

O operador += pode ser utilizado para somar qualquer valor. 

O operador ++ é utilizado apenas para incrementar 1 ao valor existente 

Esse operador deve ser utilizado para simplificar trechos de código como esse: 

 int x = 10; 

 x = x + 5; 

x = x + 1; 

Utilizando o operador resultaria no código abaixo: 

 int x = 10; 

 x += 5;  

x++; 

O operador ++ pode ser utilizado depois da variável (x++) ou antes (++x), para identificar qual a diferença 

vamos utilizar o código a seguir: 

int xOriginal = 10;  

int xNovoValor = xOriginal++;  
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System.out.println(xOriginal); // 11 

System.out.println(xNovoValor); // 10 

Agora vamos alterar o exemplo acima colocando ++ o antes da variável:  

int xOriginal = 10;  

int xNovoValor = ++xOriginal;  

System.out.println(xOriginal); // 11 

System.out.println(xNovoValor); // 11 

Ao utilizar o ++ após a variável, o incremento (+1) acontece após a atribuição do valor atual da variável 

xOriginal à variável xNovoValor. 

Ao utilizar o ++ antes da variável, o incremento (+1) acontece antes da atribuição do valor atual da variável 

xOriginal à variável xNovoValor. 

Operador de atribuição + subtração (Operador de atribuição + subtração (Operador de atribuição + subtração (Operador de atribuição + subtração (----= e = e = e = e --------))))    

O operador -= pode ser utilizado para subtrair qualquer valor. 

O operador -- é utilizado apenas para decrementar 1 ao valor existente. 

 Ex.: 

  int x = 10; 

  // x = x - 5; 

  x -= 5;  

// x = x - 1;  

x--; 

Assim como o operador ++, o operador -- pode ser utilizado depois da variável (x--) ou antes (--x), para 

identificar qual a diferença vamos utilizar o código a seguir: 

int xOriginal = 10;  

int xNovoValor = xOriginal--;  

System.out.println(xOriginal); // 9 

System.out.println(xNovoValor); // 10 

Agora vamos alterar o exemplo acima colocando -- o antes da variável:  

int xOriginal = 10;  

int xNovoValor = --xOriginal;  

System.out.println(xOriginal); // 9 

System.out.println(xNovoValor); // 9 

Ao utilizar o -- após a variável, o decremento (-1) acontece após a atribuição do valor atual da variável 

xOriginal à variável xNovoValor. 

Ao utilizar o -- antes da variável, o decremento (-1) acontece antes da atribuição do valor atual da variável 

xOriginal à variável xNovoValor. 
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Operador de atribuição + multiplicação (*=)Operador de atribuição + multiplicação (*=)Operador de atribuição + multiplicação (*=)Operador de atribuição + multiplicação (*=)    

 Ex.: 

  int x = 10; 

  // x = x * 5; 

  x *= 5; 

Operador de atribuição + divisão (/=)Operador de atribuição + divisão (/=)Operador de atribuição + divisão (/=)Operador de atribuição + divisão (/=)    

 Ex.: 

  int x = 10; 

  // x = x / 5; 

  x /= 5;  

Operador de atribuição + resto da divisão (%=)Operador de atribuição + resto da divisão (%=)Operador de atribuição + resto da divisão (%=)Operador de atribuição + resto da divisão (%=)    

 Ex.: 

  int x = 10; 

  // x = x % 5; 

  x %= 5; 

Operador de igualdade (== e !=)Operador de igualdade (== e !=)Operador de igualdade (== e !=)Operador de igualdade (== e !=)    

Operadores de igualdade são responsáveis por validar se 2 valores são iguais ou diferentes, retornando um valor 

do tipo boolean (true/false). 

O operador == valida se o valor da esquerda é igual ao valor da direita. 

O operador != valida se o valor da esquerda é diferente ao valor da direita. 

Ex.:  

  boolean validacao1 = 1 == 1; // true 

 boolean validacao2 = 1 == 2; // false 

  boolean validacao3 = 1 != 1; // false 

  boolean validacao4 = 1 != 2; // true 

Operador de negação (!)Operador de negação (!)Operador de negação (!)Operador de negação (!)    

O operador de negação é utilizado para inverter/negar um valor boolean, transforma o que é verdadeiro em 

falso e vice-versa. 

Ex.:  

boolean falso = !true; // false 

boolean verdadeiro = !false; // true 

Operadores Operadores Operadores Operadores relacionaisrelacionaisrelacionaisrelacionais    

Para comparar se um valor é maior, maior ou igual, menor e menor ou igual a outro valor temos os seguintes 

operadores >, >=, < e <=, respectivamente. Essas comparações retornam um valor do tipo boolean 

(true/false). 

Ex.:  
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boolean comparacao1 = 2 > 2; // false 

boolean comparacao2 = 2 >= 2; // true 

boolean comparacao3 = 2 < 2; // false 

boolean comparacao4 = 2 <= 2; // true 

Operadores lógicosOperadores lógicosOperadores lógicosOperadores lógicos    

Operadores lógicos são utilizados para compor expressões booleanas, validando se as condições são 

verdadeira/falsa, sendo assim retornam um valor do tipo boolean (true/false). 

Operador E (AND)Operador E (AND)Operador E (AND)Operador E (AND)    

O operador E (AND) é responsável por validar condições booleanas, retornando valor verdadeiro apenas se 

todas as condições retornem true. Temos duas opções && e &, a diferença entre eles é que o operador && 

quando uma condição falha, ele não valida as opções seguintes. Já o operador & valida todas as condições, 

mesmo que a primeira falhe. 

Ex.:  

boolean resultado1 = true && true; // true 

boolean resultado2 = true && true && true; // true 

boolean resultado3 = false && true; // false 

boolean resultado4 = true && false; // false 

boolean resultado5 = true && false && true; // false 

boolean resultado6 = false && false; // false  

boolean resultado7 = true & true; // true 

boolean resultado9 = false & true; // false 

boolean resultado10 = true & false; // false  

boolean resultado11 = true & false & false; // false 

boolean resultado12 = false & false; // false 

*Os itens em vermelho não são executados no processo de validação 

Operador OU (OR)Operador OU (OR)Operador OU (OR)Operador OU (OR)    

O operador OU/OR também é responsável por validar condições booleanas, retornando valor verdadeiro caso 

qualquer uma das condições retorne true. Temos duas opções || e |, a diferença entre eles é que o 

operador || quando uma condição é verdadeira, ele não valida as opções seguintes. Já o operador | valida 

todas as condições, mesmo que a primeira seja verdadeira. 

Ex.:  
boolean resultado1 = true || true; // true 

boolean resultado1 = true || true || true; // true 

boolean resultado2 = false || true; // true 

boolean resultado3 = true || false; // true 

boolean resultado4 = false || false; // false 

boolean resultado5 = true | true; // true 

boolean resultado6 = false | true; // true 

boolean resultado7 = true | false; // true 

boolean resultado8 = false | false; // false 

*Os itens em vermelho não são executados no processo de validação 

• Casting / ConversõesCasting / ConversõesCasting / ConversõesCasting / Conversões    

No java conseguimos converter variáveis de alguns tipos para outros sem problema algum, essas conversões são 

chamadas de ‘Cast’, os cast’s podem ser efetuados implicitamente ou explicitamente, veremos alguns exemplos 

a seguir: 
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Cast implícitoCast implícitoCast implícitoCast implícito    

O cast implícito acontece quando o java sabe que não terá problemas na conversão, como por exemplo a 

conversão de variáveis de tipo numérico int para long, o valor que cabe em int é menor do que o valor 

que cabe em long. 

  byte b = 127; // b recebe valor 127 

short s = b; // s recebe valor de b 

int i = s; // i recebe valor de s 

long l = i; // l recebe valor de i  

float f = 1234.9876F; // f recebe valor de 1234.9876F 

double d = f; // d recebe valor de f 

 

Cast explícitoCast explícitoCast explícitoCast explícito    

O cast explícito acontece quando o java consegue efetuar a conversão, porém não tem  garantia dos valores que 

está convertendo, sendo assim nós desenvolvedores precisamos garantir que sabemos o que estamos fazendo, 

como por exemplo a conversão de variáveis de tipo numérico long com valor 100 para int, o valor 100 da 

variável long cabe tranquilamente no tipo int, então para o java poder efetuar essa conversão, precisamos 

colocar entre parênteses o tipo para o qual será convertido do lado esquerdo da variável a ser convertida. Veja 

alguns exemplos abaixo: 

  long l = 127L; // l recebe valor 127 

  int i = (int) l; // i recebe valor de l 

short s = (short) i; // s recebe valor de i 

byte b = (byte) s; // b recebe valor de s 

double d = 1234.9876; // d recebe valor de 1234.9876 

float f = (double) d; // f recebe valor de d 

 

Vamos ver o que acontece caso a gente converta um valor no qual o tipo da variável de destino não suporte: 

short s = 32767; // s recebe 32767 (byte suporta até 127) 

  byte b = (byte) s; // s recebe valor de i 

  System.out.println(b); // Imprimirá -1 

Como nós passamos um valor não suportado pelo byte, porém garantimos pro java isso, ele tenta efetuar a 

conversão dos valores, porém acaba gerando um valor totalmente diferente do esperado. 

 

 

 

 

• Testes condicionaisTestes condicionaisTestes condicionaisTestes condicionais    

Os testes condicionais são utilizados para tomadas de decisão, validam se alguma situação é verdadeira ou falsa 

para executar determinadas funções. 

if, if else e elseif, if else e elseif, if else e elseif, if else e else    

Para exemplificar o uso do if, else if e else, vamos criar um programa no qual simularemos um saque 

em um caixa eletrônico. 
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Nesse nosso programa teremos uma variável com o saldo da conta, valor solicitado no saque, e caso o valor 

solicitado seja menor ou igual ao saldo da conta, vamos imprimir a mensagem “Saque efetuado com sucesso!”, 

caso contrário, imprimiremos a mensagem “Saldo insuficiente!”. 

double saldo = 100; 

double valorSolicitado = 10; 

 

if( saldo <= valorSolicitado ) { // Se 100 for menor ou igual a 10 

 System.out.println(“Saque efetuado com sucesso!”); 

} else { // Caso contrário / Se não 

 System.out.println(“Saldo insuficiente!”); 

} 

No código acima temos uma nova palavra reservada, a palavra if, que significa “se”, ela representa um teste 

condicional, no qual valida se a expressão booleana entre parênteses é verdadeira ou falsa, que no caso é o 

resultado da comparação entre o saldo e o valor solicitado. Após o parênteses temos um par de chaves {...} 

que indica o que será executado caso a expressão seja verdadeira (true). 

Após o fechamento dessas chaves há mais uma palavra reservada nova, a palavra else, que significa “caso 

contrário”, logo em seguida vem mais um par de chaves que contém o conteúdo que será executando quando a 

expressão booleana for falsa (false). 

Podemos evoluir nosso código encadeando novos if’s, vamos ver na prática como isso funciona, iremos 

acrescentar uma nova condição quando não houver saldo suficiente e houver empréstimo pré-aprovado, vamos 

exibir uma mensagem para contratação de um empréstimo. 

double saldo = 100; 

double valorSolicitado = 10; 

boolean emprestimoPreAprovado = true; 

 

if( saldo <= valorSolicitado ) { // Se 100 for menor ou igual a 10 

System.out.println(“Saque efetuado com sucesso!”); 

} else if ( emprestimoPreAprovado ) { // Caso cntr. se empréstimo aprovado 

 System.out.println(“Saldo insuficiente, contrate um empréstimo!”); 

} else { // Caso contrário 

 System.out.println(“Saldo insuficiente!”); 

} 

Agora temos uma combinação de palavras reservadas else if, que significa “caso contrário, se”, caso a 

expressão anterior tenha resultado em false, ele faz uma nova validação na qual também segue a estrutura 

do if, valida se a expressão booleana entre parênteses é verdadeira ou falsa, que no caso é a pré-aprovação 

de empréstimo. 

 

Na estrutura if/else if/else há alguns comportamentos interessantes: 

o A execução é sequencial, ou seja, a validação é feita de cima para baixo um a um; 

o Caso a expressão booleana de um if / else if seja verdadeira, todos os else if e else seguintes 

são ignorados; 

o Podemos ter vários else if’s na nossa estrutura. 

o O else é opcional, podemos ter apenas o if ou if / else if.  

o Vimos que o else é opcional, porém se decidir utiliza-lo, ele deve ser sempre o último na estrutura; 
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Ternário Ternário Ternário Ternário ––––    Simplificação do if/else para atribuição de valorSimplificação do if/else para atribuição de valorSimplificação do if/else para atribuição de valorSimplificação do if/else para atribuição de valor    

O ternário é uma simplificação de um if/else utilizado para atribuir valores a variáveis. Como um if/else 

básico normalmente demanda de normalmente pelo menos 5 linhas, o ternário veio para facilitar a nossa vida 

reduzindo essa operação para apenas uma linha. 

Para representar as vantagens do ternário, vamos utilizar o trecho a baixo: 

int idade = 17; 

boolean maiorDeIdade; 

if ( idade >= 18 ) { 

 maiorDeIdade = true; 

} else { 

 maiorDeIdade = false; 

} 

Agora segue um exemplo do uso do ternário: 

int idade = 17; 

boolean maiorDeIdade; 

maiorDeIdade = idade >= 18 ? true : false; 

Assim como o if, o ternário avalia uma expressão booleana, se a mesma resultar em verdade ele retorna o 

valor colocado logo após a interrogação (?), caso a expressão resulte em falso, retorna o valor após os dois 

pontos (:). 

Switch (Case)Switch (Case)Switch (Case)Switch (Case)    

O switch é utilizado para tomadas de decisão quando temos muitas possibilidades possíveis, para 

exemplificar, vamos criar um menu, onde teremos 5 opções (de 1 à 5) de escolhas de pratos. Antes de criarmos a 

nossa lógica utilizando o switch vamos cria-la utilizando o if. 

int opcaoEscolhida = 1; 

if(opcaoEscolhida==1){ 

 System.out.println(“Prato escolhido: Pizza.”); 

} else if(opcaoEscolhida==2){ 

 System.out.println(“Prato escolhido: Esfiha.”); 

} else if(opcaoEscolhida==3){ 

 System.out.println(“Prato escolhido: Manjuba Frita.”); 

} else if(opcaoEscolhida==4){ 

 System.out.println(“Prato escolhido: Franguinho Show.”); 

} else if(opcaoEscolhida==5){ 

 System.out.println(“Prato escolhido: Batata Frita.”); 

} else { 

 System.out.println(“Prato escolhido desconhecido!”); 

} 

Agora vamos reescrever o nosso programa utilizando o switch: 

 

int opcaoEscolhida = 1; 

switch (opcaoEscolhida){ 

case 1: 

 System.out.println(“Prato escolhido: Pizza.”); 

 break; 

case 2: 
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 System.out.println(“Prato escolhido: Esfiha.”); 

 break;  

case 3: 

 System.out.println(“Prato escolhido: Manjuba Frita.”); 

 break;  

case 4: 

 System.out.println(“Prato escolhido: Franguinho Show.”); 

 break;  

case 5: 

 System.out.println(“Prato escolhido: Batata Frita.”); 

 break;  

default: 

 System.out.println(“Prato escolhido desconhecido!”); 

 break; 

} 

Entre parênteses nós passamos qual variável será comparada com as nossas opções disponíveis. A comparação 

dos valores é efetuada assim como no if, de cima para abaixo passando case a case. Em cada case temos 

o valor a ser comparado, após isso temos os dois pontos (:) que indicam o começo do conteúdo que será 

executado. O comando break indica o fim dos nossos comandos, se não colocarmos o break antes do 

próximo case, o case seguinte será executado em seguida e assim consecutivamente. 

• ArraysArraysArraysArrays    

Os arrays são utilizados quando desejamos agrupar um conjunto de valores.  

Os arrays podem ser unidimensionais, bidimensionais, tridimensionais e etc, apesar de podermos criar arrays 

com diversas dimensões, arrays de três dimensões pra cima são muito incomuns de serem utilizados. 

Arrays unidimensionaisArrays unidimensionaisArrays unidimensionaisArrays unidimensionais    

Para exemplificar, vamos simular o agrupamento de notas de um aluno. 

Declarando e inicializandoDeclarando e inicializandoDeclarando e inicializandoDeclarando e inicializando    

 int[] notas = new int[3]; 

Acima declaramos e inicializamos um array vazio do tipo int com tamanho 3, sendo assim só podemos 

adicionar 3 valores inteiros no nosso array. 

Sempre que queremos declarar um array, precisamos declarar qual o tipo de valores que desejamos armazenar, 

para identificar que essa nossa variável é um array e não um int comum, colocamos um par de colchetes [], 

após isso colocamos o nome do nosso array. 

Para inicializar um array utilizamos a palavra reservada new, sucedida pelo tipo de valores também com um par 

de conchetes [] porém desta vês o par de colchetes contém um número, que é o tamanho do nosso array. 

Passar o tamanho do array é obrigatório e não poderá ser alterado. Se for necessário, você precisará criar um 

novo array, com o novo tamanho desejado. 

Atualmente nosso array encontra-se com os seguintes valores: 

0 1 2 < Índices 

0 0 0 < Valores 
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Repare que cada posição do nosso array contém um número de índice, utilizamos esse índice para acessar os 

valores do nosso array, veremos como acessar os valores do array utilizando o índice a seguir. 

Acessando os valoresAcessando os valoresAcessando os valoresAcessando os valores    

Para acessar os valores de cada posição do array basta fazer o seguinte: 

int valorNota1 = notas[0]; 

Utilize o nome dado ao array e utilize o par de colchetes com o número do índice desejado. 

Lembrando que o primeiro item do array tem índice 0 e o último item do array tem índice  

<tamanho do array> - 1. Caso tente acessar um índice inexistente, você receberá o seguinte erro 

java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException. 

Adicionando valoresAdicionando valoresAdicionando valoresAdicionando valores    

Para adicionar valores no array também utilizamos os índices, pois quando adicionamos valores precisamos 

indicar em qual posição do array o valor será armazenado. 

notas[0] = 8; 

notas[1] = 10; 

notas[2] = 6; 

A sintaxe é parecida com ao acesso aos valores, utilizamos o nome do nosso array  sucedido pelo par de 

colchetes com o número do índice desejado, e então utilizamos o operador de atribuição (=) sucedido pelo valor 

que desejamos armazenar. 

Atualmente nosso array encontra-se com os seguintes valores: 

0 1 2 < Índices 

8 10 6 < Valores 

 

Declarando e inicializando com valoresDeclarando e inicializando com valoresDeclarando e inicializando com valoresDeclarando e inicializando com valores    

Para inicializar o array já atribuindo os valores siga a sintaxe abaixo: 

int[] notas = new int[]{10, 9, 3, 4, 7}; 

Ao invés de colocar o par de colchetes com o tamanho do array [5], utilze o par de colchetes vazio, sucedido 

por um par de chaves {} com os valores desejados separados por vírgula. Os valores serão inseridos no array na 

mesma ordem em que foram declarados. 

Atualmente nosso array encontra-se com os seguintes valores: 

0 1 2 3 4 < Índices 

10 9 3 4 7 < Valores 

Array bidimensionalArray bidimensionalArray bidimensionalArray bidimensional    

Para exemplificar vamos seguir uma abordagem parecida com a anterior, vamos armazenar vários conjuntos de 

notas, não mais apenas 1 conjunto de notas. 

Declarando e inicializandoDeclarando e inicializandoDeclarando e inicializandoDeclarando e inicializando    

int[][] notas = new int[3][3]; 
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Acima declaramos e inicializamos um array bidimensional vazio do tipo int com tamanho 3x3, sendo assim 

podemos adicionar 3 conjuntos com 3 valores inteiros cada. No nosso exemplo seria 3 conjuntos de notas e cada 

conjunto poderá ter 3 notas. 

Sempre que queremos declarar um array bidimensional, precisamos colocar 2 pares de colchetes. 

Para inicializar um array bidimensional, também usamos 2 pares de conchetes com o tamanho da primeira 

dimensão (linhas) e da segunda dimensão (colunas) do nosso array. 

Atualmente nosso array encontra-se com os seguintes valores: 

 0 1 2 < Índices 

0 0 0 0 < Valores 

1 0 0 0  

2 0 0 0  

Repare que cada posição de cada dimensão do nosso array contém um número de índice, assim como no 

unidimensional, utilizamos esse índice para acessar cada dimensão e seus valores, veremos como utilizar os 2 

índices a seguir. 

Acessando os valoresAcessando os valoresAcessando os valoresAcessando os valores    

Para acessar um conjunto e seus valores basta fazer o seguinte: 

int[] conjuntoNotas1 = notas[0]; 

Utilize o nome dado ao array e utilize o par de colchetes com o número do índice do conjunto desejado. 

Caso não deseje acessar o conjunto de notas e sim uma nota específica de um conjunto, faça o seguinte: 

int conjunto1Nota1 = notas[0][0]; 

Utilize o nome dado ao array e utilize o primeiro par de colchetes com o número do índice do conjunto desejado 

e o segundo par de colchetes com o índice da nota desejada. 

Adicionando valoresAdicionando valoresAdicionando valoresAdicionando valores    

Para adicionar valores no array também utilizamos os 2 índices, pois quando adicionamos valores precisamos 

indicar em qual posição das 2 dimensões do array o valor será armazenado. 

notas[0][0] = 11; 

notas[0][1] = 12; 

notas[0][2] = 13; 

notas[1][0] = 21; 

notas[1][1] = 22; 

notas[1][2] = 23; 

notas[2][0] = 31; 

notas[2][1] = 32; 

notas[2][2] = 33; 

A sintaxe é parecida com ao acesso aos valores, utilizamos o nome do nosso array sucedido por 2 pares de 

colchetes, o primeiro par de colchetes com o número do índice da primeira dimensão e o segundo par de 

colchetes com o índice da segunda dimensão, e então utilizamos o operador de atribuição (=) sucedido pelo 

valor que desejamos armazenar. 

Atualmente nosso array encontra-se com os seguintes valores: 
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 0 1 2 < Índices 

0 11 12 13 < Valores 

1 21 22 23  

2 31 32 33  

 

Declarando e inicializando com valoresDeclarando e inicializando com valoresDeclarando e inicializando com valoresDeclarando e inicializando com valores    

Para inicializar o array já atribuindo os valores siga a sintaxe abaixo: 

int[] notas = new int[][] { { 1, 2, 3 } , { 4, 5, 6 } , { 7, 8, 9 } }; 

Ao invés de colocar o par de colchetes com o tamanho do array [3][3], utilze os pares de colchetes vazio, 

sucedido por um par de chaves {}, dentro dessas chaves, criamos conjuntos de valores entre chaves e 

separados por virgulas. Os valores serão inseridos no array na mesma ordem em que foram declarados. 

Atualmente nosso array encontra-se com os seguintes valores: 

 0 1 2 < Índices 

0 1 2 3 < Valores 

1 4 5 6  

2 7 8 9  

 

• Laços de repetição (loop’s)Laços de repetição (loop’s)Laços de repetição (loop’s)Laços de repetição (loop’s)    

Para executar um trecho de código repetidas vezes utilizamos laços de repetição (loop’s), e para fazer isso temos 

basicamente 4 opções: for, for each, while e do while. 

ForForForFor    

Utilizamos o for quando sabemos quantas vezes vamos executar determinadas operações, como por exemplo 

somar os números de 0 à 10: 

int total = 0; 

for(int contador=0; contador <= 10; contador++){ 

 total += contador; 

} 

Para declarar um loop for nós utilizamos a palavra chave for, e entre parênteses ele tem três divisões 

separadas por ponto e vírgula (;), são elas: 

1ª divisão – Espaço para declaração e inicialização de variável; 

2ª divisão – Espaço para condição booleana responsável por decidir se deve iterar mais uma vez; 

3ª divisão – Espaço para colocar comandos que serão executados ao final de cada iteração. 

No nosso cenário de exemplo, na 1ª divisão declaramos a variável contador do tipo int inicializando-a 

com 0, na 2ª divisão criamos uma expressão booleana onde dissemos ao for que ele só deve executar mais 

uma iteração caso o valor da variável contador seja menor ou igual a 10, e por fim, na 3ª divisão colocamos 

um comando que irá adicionar 1 ao valor do contador ao final de cada iteração. 

Observações interessantes relacionadas ao for: 
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o O preenchimento dessas divisões é opcional, porém os ponto e vírgula são obrigatórios. Ex.: ( ; ; ) ; 

o Na 1ª divisão podemos declarar mais de uma variável, porém todas elas devem ser do mesmo tipo e 

devem estar separadas por vírgula; 

o Na 3ª divisão podemos declarar mais de um comando, também separados por vírgula. 

Interrompendo uma iteraçãoInterrompendo uma iteraçãoInterrompendo uma iteraçãoInterrompendo uma iteração    

Se durante uma iteração tivermos a necessidade de interrompe-la, podemos fazer isso utilizando o comando 

continue em qualquer ponto dentro das chaves do for. Veja como interromper a terceira iteração na 

metade:  

for(int contador=1; contador <= 5; contador++){ 

 System.out.println(“Antes do continue ” + contador); 

if(contador==3){ 

 continue; 

} 

System.out.println(“Depois do continue ” + contador); 

} 

No exemplo acima, a primeira e segunda iteração são executadas do início ao fim, na terceira iteração 

executamos o comando continue, assim, interrompendo a iteração antes de imprimir a segunda mensagem 

e partindo para próxima iteração, quarta e quinta iteração são executadas do início ao fim. 

contador==1  contador==2  contador==3  contador==4  contador==5 

                                

Interrompendo totalmente o forInterrompendo totalmente o forInterrompendo totalmente o forInterrompendo totalmente o for    

Se durante uma das iterações tivermos a necessidade de interromper totalmente o for, podemos fazer isso 

utilizando o comando break em qualquer ponto dentro das chaves do for. Veja como interromper o for na 

terceira iteração:  

for(int contador=1; contador <= 5; contador++){ 

 System.out.println(“Antes do break ” + contador); 

if(contador==3){ 

 break; 

} 

System.out.println(“Depois do break ” + contador); 

} 

No exemplo acima, a primeira e segunda iteração são executadas do início ao fim, na terceira iteração 

executamos o comando break, assim, interrompendo o totalmente o for antes de imprimir a segunda 

mensagem, quarta e quinta iteração não são nem mesmo iniciadas. 

contador==1  contador==2  contador==3  contador==4  contador==5 
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For EachFor EachFor EachFor Each    

O for each foi criado para simplificar o uso se um for básico, utilizado apenas para acessar cada item uma 

coleção, como passar por cada item de um array. Para exemplificar vamos supor que precisamos imprimir todos 

os nomes que constam em um array: 

Imprimindo manualmente 

String[] alunos = new String[]{“Moisés”, “Judite”, “Guda”}; 

System.out.println(alunos[0]); 

System.out.println(alunos[1]); 

System.out.println(alunos[2]); 

Imprimindp utilizando ‘For’ 

 String[] alunos = new String[]{“Moisés”, “Judite”, “Guda”}; 

 for(int indice=0; indice < alunos.length; indice++){ 

 System.out.println(alunos[indice]); 

} 

Imprimindo utilizando ‘For Each’ 

String[] alunos = new String[]{“Moisés”, “Judite”, “Guda”}; 

 for(String nomeAluno : alunos){ 

 System.out.println(nomeAluno); 

} 

O for each também utiliza a mesma palavra reservada for do nosso for tradicional, e entre parênteses temos 

duas divisões: Em primeiro vem a declaração da variável que receberá o valor de cada iteração, ou seja, em cada 

iteração a variável declarada terá um valor diferente. E em segundo, separado por dois pontos (:) temos o nome 

de qual coleção o for percorrerá. Assim como no for tradicional, entre chaves temos o que será executado. 

Interrompendo uma iteração ou interrompendo o for eachInterrompendo uma iteração ou interrompendo o for eachInterrompendo uma iteração ou interrompendo o for eachInterrompendo uma iteração ou interrompendo o for each    

Para interromper basta utilizar os comandos continue ou break explicados no for. 

 

 

 

 

WhileWhileWhileWhile    

O while é normalmente utilizado quando nós não sabemos ao certo quantas vezes queremos executar algo. No 

nosso exemplo vamos gerar um número aleatório, até encontrar o número desejado. 

int valorDesejado = 5; 

boolean sortear = true; 
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while(sortear){ 

 int valorSorteado = (int)(Math.random() * 20); 

System.out.println(“Valor sorteado: ” + valorSorteado); 

if(valorSorteado==valorDesejado){ 

 sortear = false; 

} 

} 

Como de costume para criar um laço do tipo while nós precisamos utilizar a palavra reservada while, em 

seguida entre parênteses passamos para ele uma expressão booleana, essa expressão será validada e caso 

retorne verdadeiro, ele executa o conteúdo que está entre chaves. Para melhor entendermos o nosso exemplo, 

abstraia por hora o trecho de código (int)(Math.random() * 20), apenas tenha em mente que este 

trecho nos retornará um número aleatório entre 0 e 20. 

Após imprimir o valor sorteado, temos o if que irá decidir se o nosso loop continuará em execução ou não, 

comparando o valor desejado com o valor sorteado, se forem iguais ele atribui o valor false a variável que 

estamos utilizando na expressão booleana. Que por sua vez será validado pelo while antes de efetuar uma 

nova execução, se o mesmo resultar em falso, encerra-se a execução. 

Resumindo, o while valida uma expressão booleana antes de executar o seu conteúdo. 

Interrompendo uma iteração ou interrompendo o whileInterrompendo uma iteração ou interrompendo o whileInterrompendo uma iteração ou interrompendo o whileInterrompendo uma iteração ou interrompendo o while    

Para interromper basta utilizar os comandos continue ou break explicados no for. 

Do WhileDo WhileDo WhileDo While    

O do while é muito parecido com o while, a única diferença é que a primeira execução é sempre efetuada, pois a 

validação da expressão booleana acontece apenas no final da execução. Segue abaixo o exemplo acima só que 

como do while. 

int valorDesejado = 5; 

boolean sortear = true; 

do{ 

 int valorSorteado = (int)(Math.random() * 20); 

System.out.println(“Valor sorteado: ” + valorSorteado); 

if(valorSorteado==valorDesejado){ 

 sortear = false; 

} 

}while(sortear); 

A sintaxe começa com a palavra reservada do sucedida por um par de chaves com o conteúdo que será 

executado, após isso temos o while sucedido por parênteses com uma expressão booleana, essa expressão 

será validada e caso retorne verdadeiro ele executará a próxima iteração, caso contrário encerra-se a execução. 

Então para decidir quando usar while ou do while, você precisa analisar se ‘a primeira execução deve sempre 

acontecer independente do resultado da expressão booleana?’, se essa resposta for afirmativa você deve optar 

pelo do while, caso contrário utilize o while. 

Interrompendo uma iteração ou interrompendo o do whileInterrompendo uma iteração ou interrompendo o do whileInterrompendo uma iteração ou interrompendo o do whileInterrompendo uma iteração ou interrompendo o do while    

Para interromper basta utilizar os comandos continue ou break explicados no for. 
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• Orientação a Objetos 1Orientação a Objetos 1Orientação a Objetos 1Orientação a Objetos 1    

Para explicarmos o conceito de orientação a objetos em java, vamos simular um cenário relacionado a uma 

conta de um banco, com ações de depósito, saque e consulta de saldo. 

Para representar isso com cenário simples em código, teríamos que criar duas classes, a classe Cliente e a classe 

Conta. A classe Cliente terá os dados do dono da conta. E a classe conta por sua vez, terá os dados da conta e as 

ações citadas acima. 

Vamos para o nosso exemplo: 

class Cliente{ 

String nome; 

String cfp; 

} 

Acima criamos uma classe chamada Cliente, e declaramos duas variáveis dentro dela para armazenar o 

nome e o cfp do cliente, essas variáveis nós chamamos de atributos, e esses tipos de classes que representam 

coisas do mundo real nós chamamos entidades. 

Agora vamos criar uma outra classe que irá representar a Conta desse cliente: 

class Conta{ 

String numero; 

double saldo; 

} 

Criamos agora uma classe chamada Conta, e declaramos duas variáveis dentro dela para armazenar o 

numero e o saldo da conta. 

Agora precisamos arranjar um jeito de associar a Conta ao Cliente, para fazer isso poderíamos adicionar o 

cfp do cliente dentro da classe Conta, porém uma das melhores maneiras de fazê-lo seria adicionando a 

classe Cliente dentro da classe Conta. Sim, nós podemos declarar classes dentro de classes, assim 

dividindo as responsabilidades entre pequenas classes. 

class Conta{  

Cliente cliente; 

long numero; 

double saldo; 

} 

Repare que declarar uma variável do tipo classe é exatamente igual as outras variáveis que já declaramos até 

aqui. 

 

 

 

InstânciasInstânciasInstânciasInstâncias    

Vamos criar uma classe para testar as nossas entidades: 

class TesteBanco{ 

public static void main(String[] args){ 

 Cliente judite = new Cliente(); 
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 judite.nome = “Judite da Silva”; 

 judite.cpf = “38013679503”;  

 System.out.println(judite.nome); 

 System.out.println(judite.cpf); 

} 

} 

A terceira linha da nossa classe é onde aparece a primeira novidade, estamos criando uma instancia da classe 

Cliente, instâncias de classes são chamadas também de Objetos, e como vimos, para fazê-la precisamos colocar 

a palavra new <nome da classe>(), a abertura e fechamento dos parênteses é obrigatória, vamos 

entender mais para frente qual a função deles. 

Outra novidade é o modo em que acessamos os atributos que estão dentro dessa classe, tanto para atribuição 

de valores quanto para ler o valor que consta na variável, utilizamos o . (ponto), a sintaxe seria a seguinte 

<nome da variável>.<nome do atributo> 

Quando a instância é criada (new ...) uma representação do cliente é criada e armazenada em memória, ou seja, 

temos um objeto que pode armazenar estado. Essa instância criada segue os padrões de atributos e ações 

especificados na classe, é como se a classe fosse uma forma para criação de instâncias. 

Segue abaixo uma representação da criação de 3 instâncias da classe Cliente: 

 

Cliente judite = new Cliente(); 

 

 

Cliente pablo = new Cliente(); 

 

 

Cliente jaqueline = new Cliente(); 

 

Então quando estamos alterando os atributos de uma variável, na verdade não estamos alterando a variável em 

si, estamos alterando os atributos da instância que a variável está referenciando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora que sabemos o que são instâncias/objetos, vamos incrementar o nosso programa de teste criando uma 

instância de conta, e associando-a ao cliente. 

class TesteBanco{ 

public static void main(String[] args){ 

 Cliente judite = new Cliente(); 

Memória 
<<Cliente>> (id=1) 

nome: null 

cpf: null <<Cliente>> (id=2) 

nome: null 

cpf: null <<Cliente>> (id=3) 

nome: null 

cpf: null 
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 judite.nome = “Judite da Silva”; 

 judite.cpf = “38013679503”;  

 Conta contaDaJudite = new Conta(); 

 contaDaJudite.numero = 987654321L; 

 contaDaJudite.saldo = 100.00; 

 contaDaJudite.cliente = judite;  

 System.out.println(contaDaJudite.numero);  

 System.out.println(contaDaJudite.saldo);  

 System.out.println(contaDaJudite.cliente.nome);  

 System.out.println(contaDaJudite.cliente.cpf); 

} 

} 

Acima nós criamos um objeto Conta e adicionamos alguns valores a ele, até aí sem novidades pois é o mesmo 

processo que utilizamos para popular os dados do nosso objeto Cliente. 

A primeira novidade do nosso código é o momento em que adicionamos o objeto Cliente dentro do objeto 

Conta. 

A segunda novidade é o modo como acessamos os dados do objeto Cliente dentro do objeto Conta. Já sabemos 

que para acessar os atributos de uma classe utilizamos o . (ponto) e para acessar uma classe dentro de outra 

classe não seria diferente, após acessar a classe cliente dentro da variável contaDaJudite colocando outro 

. (ponto) temos acesso aos atributos do objeto Cliente. 

Veja uma representação em memória das instâncias criadas no nosso programa: 

Cliente judite = new Cliente(); 

...  

Conta contaDaJudite = new Conta(); 

... 

contaDaJudite.cliente = judite; 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ReusoReusoReusoReuso    

Para explicar como funciona o reuso de código dentro da orientação a objetos com Java, vamos supor que em 

diversos trechos do nosso sistema temos códigos fazendo saques em contas, esse códigos seriam parecidos com 

o seguinte: 

Conta contaDaJudite = new Conta(); 

contaDaJudite.saldo = 100.00; 

double valorSaqueJudite = 10.00; 

Memória <<Cliente>> (id=1) 

nome: “Judite Da Silva” 

cpf: 38013679503 

<<Conta>> (id=2) 

numero: 987654321 

saldo: 100.00 

cliente: <<Cliente>> (id=1) 
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contaDaJudite.saldo -= valorSaqueJudite; 

Conta contaDoMario = new Conta(); 

contaDoMario.saldo = 55.00; 

double valorSaqueMario = 22.00; 

contaDoMario.saldo -= valorSaqueMario; 

Imagine que esta operação seja repetida centenas de vezes em diversas partes do sistema, e chega uma 

demanda para alterar o processo de saque, agora temos que começar a cobrar uma taxa R$1,00 por saque 

efetuado. Nos deparamos com o primeiro problema, como descobrir todos os pontos do sistema que há código 

fazendo saques nas contas dos clientes? Dependendo do tamanho do sistema será praticamente impossível de 

achar todos os pontos. Então quando nos depararmos com trecho que está sendo frequentemente repetido, 

podemos centralizar a regra do mesmo em apenas um lugar, fazendo com que tenhamos um reuso maior e baixa 

duplicidade de código, vamos transformar o processo de saque em um método dentro da nossa entidade 

Conta conforme abaixo: 

class Conta{  

Cliente cliente; 

long numero; double saldo; 

void sacar(double valorSaque){ 

 saldo -= valorSaque; //Subtração que se repetia diversas vezes 

 saldo -= 1.00; //Taxa de R$1,00 

} 

} 

Acima criamos um método que irá manter centralizada toda a lógica envolvida em efetuar um saque. A palavra 

void indica que o nosso método não retornará nada, mas não se preocupe com isso por hora. O nosso 

método foi recebeu o nome sacar, e entre parênteses temos os parâmetros de entrada do nosso método, que 

no caso é o valor a ser sacado, ele é do tipo double e a variável recebeu o nome valorSaque. Entre 

parênteses temos o conteúdo do método, na primeira linha efetuamos a subtração do valor sacado em relação 

ao saldo da conta e na linha de baixo, nós efetuamos subtração do valor da taxa que será cobrada por saque. 

Abaixo segue a nova versão do nosso código, utilizando o novo método sacar, repare que utilizamos o ponto 

para acessar o método, da mesma forma que acessamos os atributos: 

Conta contaDaJudite = new Conta(); 

contaDaJudite.saldo = 100.00; 

double valorSaqueJudite = 10.00; 

contaDaJudite.sacar(valorSaqueJudite); // 100 – 10 - 1 

Conta contaDoMario = new Conta(); 

contaDoMario.saldo = 55.00; 

double valorSaqueMario = 22.00; 

contaDoMario.sacar(valorSaqueMario); // 55 – 22 – 1 

EncapsulamentoEncapsulamentoEncapsulamentoEncapsulamento    

O conceito de encapsulamento é proteger os valores das variáveis, limitando o acesso externo aos seus valores. 

Conseguimos centralizar a forma que efetuamos saque na nossa conta, porém nada impede que alguém que 

utilize a nossa classe manipule o saldo diretamente de forma errada, fazendo com que a solução criada 

anteriormente seja falha. Para resolver esse problema precisamos proteger a variável saldo, e é aí que surge o 

encapsulamento. 
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Então vamos restringir o acesso direto à variável, fazendo que com a outras classes não consigam visualiza-la, 

consequentemente não podendo alterar o seu valor, a manipulação do seu valor poderá ser feita apenas através 

de métodos criados por nós. 

class Conta{  

... 

private double saldo; 

void sacar(double valorSaque){...} 

} 

Para restringir o acesso direto a nossa variável, utilizamos o modificador de acesso private, vamos aprender 

mais sobre modificadores de acesso em breve, por hora tenha em mente que colocando a palavra private 

ao lado esquerdo da declaração da nossa variável fará com que essa variável possa ser acessada apenas dentro 

da nossa classe. 

Agora que protegemos a nossa variável, precisamos criar 2 métodos, um para obter o saldo e um para adicionar 

valor ao saldo atual, que no mundo real seria o processo de depósito. 

class Conta{  

... 

private double saldo; 

... 

double recuperarSaldo(){ 

return saldo; 

} 

void depositar(double valorDeposito){ 

 saldo += valorDeposito; 

} 

} 

O primeiro método criado tem o nome recuperarSaldo, a palavra double do lado esquerdo indica o 

tipo de retorno do nosso método, como o método será responsável por recuperar o saldo da nossa conta e a 

variável saldo é do tipo double, esse é o tipo utilizado como retorno. Como nosso método não tem 

parâmetros de entrada, há um par de parênteses sem conteúdo. E mais uma novidade é a palavra return, 

responsável por retornar o valor da variável saldo. 

O segundo método (depositar) é responsável por depositar um valor na nossa conta, indiretamente 

alterando o valor da nossa variável saldo, repare que a estrutura desse método é praticamente idêntica ao 

método responsável por sacar criado anteriormente. A única diferença é que ele incrementa (+=) um valor ao 

saldo, ao invés de decrementar (-=). 

 

 

Abaixo segue a nova versão do nosso código, utilizando os novos métodos: 

Conta contaDaJudite = new Conta(); 

// contaDaJudite.saldo = 100.00; // Variável saldo ñ está mais visível 

contaDaJudite.depositar(100.00); 

double valorSaqueJudite = 10.00; 
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contaDaJudite.sacar(valorSaqueJudite); 

System.out.println(contaDaJudite.recuperarSaldo()); 

Conta contaDoMario = new Conta(); 

// contaDoMario.saldo = 55.00; // Variável saldo ñ está mais visível 

contaDoMario.depositar(55.00); 

double valorSaqueMario = 22.00; 

contaDoMario.sacar(valorSaqueMario); 

System.out.println(contaDoMario.recuperarSaldo()); 

Getter's e Setter'sGetter's e Setter'sGetter's e Setter'sGetter's e Setter's    

Métodos getter’s e setter’s são muito comuns e são utilizados para colocar em para colocar em prática o 

conceito de encapsulamento. 

São uma forma de intermediar o acesso aos atributos da classe, evitando com que classes externas manipulem 

os atributos diretamente, fazendo isso apenas através de métodos dos quais nós disponibilizamos. 

Como vimos acima, precisamos colocar o atributo com o modificador final do lado esquerdo da declaração 

da variável e criar métodos de acesso a ele, porém crie esses métodos de acesso apenas se o atributo deva ser 

acessado/alterado por fatores externos, se o atributo não pode ser acessado/alterado não crie esses métodos. 

public class Exemplo { 
    private int interna; // Não pode ser acessada/alterada externamente 
    private int leituraApenas; // Não pode ser alterada apenas acessada 
    private String leituraEEscrita; // Pode ser acessada/alterada externamente 
     
    int getLeituraApenas() { 
        return leituraApenas; 
    } 
     
    String getLeituraEEscrita() { 
        return leituraEEscrita; 
    } 
     
    void setLeituraEEscrita(String leituraEEscrita) { 
        this.leituraEEscrita = leituraEEscrita; 
    } 
} 

 

 

 

 

• StringStringStringString    

A String é diferente dos outros tipos que conhecemos, ela é uma classe, veremos alguns comportamentos dessa 

classe e alguns dos seus diversos métodos que nos ajudam a trabalhar com o seu valor. 

Internamente as String’s são compostas por arrays de caracteres (char[]). Por exemplo a palavra “Café” é 

composta pelo seguinte array new char[]{‘C’,’a’,’f’,’é’}; 
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ConcatenaçãoConcatenaçãoConcatenaçãoConcatenação    

A concateção é a junção de uma String com um ou mais objetos, esses objetos podem ser tipos primitivos, 

Strings ou objetos de qualquer outra classe. 

CCCConcatenando com Stringsoncatenando com Stringsoncatenando com Stringsoncatenando com Strings    

        String stringOriginal = "String original";  

        String stringConcat = "! :D"; 
        String resultado1 = stringOriginal + stringConcat; 
        System.out.println(resultado1); // "String original! :D"  

        String resultado2 = stringOriginal + "!!!!"; 
        System.out.println(resultado2); // "String original!!!!" 

Concatenando com númerosConcatenando com númerosConcatenando com númerosConcatenando com números    

        int inteiro1234 = 1234; 
        String resultado3 = stringOriginal + inteiro1234; 
        System.out.println(resultado3); // "String original1234" 

        float decimal1234 = 12.34F; 
        String resultado4 = stringOriginal + decimal1234; 
        System.out.println(resultado4); // "String original12.34" 

Concatenando com outras classesConcatenando com outras classesConcatenando com outras classesConcatenando com outras classes    

        XPTO xpto = new XPTO(); 
        String resultado5 = stringOriginal + xpto; 
        System.out.println(resultado5); // "String originalXPTO@6ae11a87" 

Quando concatenamos uma String com qualquer outra classe, por padrão o método toString() da classe que está 

sendo concatenada é chamado (todas as classes tem esse método, veremos mais pra frente o porquê), e o valor 

retornado neste método é o que será concatenado. Por padrão esse método retorna o nome da classe + ‘@’ + 

código que identifica da instância. 

Precedência das concatenaçõesPrecedência das concatenaçõesPrecedência das concatenaçõesPrecedência das concatenações    

Assim como aprendemos nos operadores, tudo é processado da esquerda para direita, se quisermos alterar esse 

comportamento devemos utilizar parênteses para isso. 

        String resultado6 = stringOriginal + 10 + 20; 
      System.out.println(resultado6); // "String original1020" 

      String resultado7 = stringOriginal + (10 + 20); 
      System.out.println(resultado7); // "String original30" 

      String resultado8 = 10 + 20 + stringOriginal; 
        System.out.println(resultado8); // "30String original" 

        String resultado9 = 10 + (20 + stringOriginal); 
        System.out.println(resultado9); // "1020String original" 

ImutabilidadeImutabilidadeImutabilidadeImutabilidade    

Strings são imutáveis, ou seja, a partir do momento em que criamos uma String ela não será alterada. Cuidado 

para não confundir a alteração de uma String com a alteração do valor de uma variável do tipo String. 

Essa imutabilidade é devido ao array de char’s que compõe as Strings, como já vimos anteriormente os arrays 

não podem ter seus tamanho alterados, sendo assim não podendo ter seu valor alterado. 

Por exemplo o código abaixo gera 4 String’s diferentes em memória: 



  

 

  36

 

Introdução ao Java 7 https://spigandoeaprendendo.wordpress.com/ 

String original = “Teste ”; // Cria “Teste ” 

original += 1; // Cria “Teste 1” 

original += 2; // Cria “Teste 12” 

original += 3; // Cria “Teste 123” 

Até mesmo métodos da String nos dão uma falsa impressão de que alteramos o seu valor, como por exemplo o 

método replace(): 

String original = "Teste!!!"; // Cria "Teste!!!" 
 original = original.replace('e', 'x'); // Cria "Txstx!!!" 

Tenha sempre em mente que nenhum método da classe String altera o seu valor, todos eles retornam uma nova 

String. 

Métodos mais comunsMétodos mais comunsMétodos mais comunsMétodos mais comuns    

Para explicar o uso dos métodos vamos utilizar uma variável única como exemplo: 

String stringDeExemplo = “Judite sua linda!”; 

charAt(int index) – Retorna o caractere (char) do índice passado como parâmetro; 

* o índice começa em 0, ou seja, a 1ª letra é índice 0, a 2ª letra é índice 1 e assim por diante; 

char char5 = stringDeExemplo.charAt(5); 
 System.out.println(char5); // Imprime 'e' 

concat(String str) – Retorna o texto original com o valor passado como parâmetro concatenado no final; 

String novaString = stringDeExemplo.concat(" Só que não!"); 
 System.out.println(novaString); // "Judite sua linda! Só que não!" 

contains(CharSequence s) – Valida se a String contém o valor passado como parâmetro, retorna true ou false; 

boolean contemLinda = stringDeExemplo.contains("linda"); 
 boolean contemBatman = stringDeExemplo.contains("Batman"); 
 System.out.println(contemLinda); // Imprime 'true' 

 System.out.println(contemBatman); // Imprime 'false' 

endsWith(String suffix) – Valida se a String começa com o valor passado, retorna true ou false; 

boolean comecaComJudite = stringDeExemplo.endsWith("Judite"); 
 System.out.println(comecaComJudite); // Imprime 'true' 

equals(Object anObject) – Valida a String contém exatamente o mesmo valor recebido, retorna true ou false; 

String outraString = "Judite sua linda!"; 
boolean igual = stringDeExemplo.equals(outraString); 

 System.out.println(igual); // Imprime 'true' 

equalsIgnoreCase(String anotherString) – Valida a String contém exatamente o mesmo valor 

recebido, porém ignora diferença entre letras maiúsculas e minúsculas, retorna true ou false; 

String stringMaiuscula = "JUDITE SUA LINDA!"; 
boolean igualMaiuscula = stringDeExemplo.equals(stringMaiuscula); 

 System.out.println(igualMaiuscula); // Imprime 'true' 

startsWith(String prefix) - Valida se a String termina com o valor passado, retorna true ou false; 

boolean terminaComJudite = stringDeExemplo.endsWith("!"); 
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 System.out.println(terminaComJudite); // Imprime 'true' 

lenght() - Retorna o número de caracteres da string; 

int tamanho = stringDeExemplo.length(); 
 System.out.println(tamanho); // Imprime '17' 

isEmpty() – Valida se a string está vazia, ou seja, se o seu tamanho é igual a 0; 

String vazio = ""; 
 String emBranco = " "; 
 System.out.println(vazio.isEmpty()); // 'true' 

 System.out.println(emBranco.isEmpty()); // 'false' 

 System.out.println(stringDeExemplo.isEmpty()); // 'false' 

trim() – Remove os espaços em branco do inicio e do final da String. 

 

String comEspacos = "    Teste        "; 
 String semEspacos = comEspacos.trim(); 

 System.out.println(semEspacos); // "Teste" 

substring(int beginIndex) | substring(int beginIndex, int endIndex) – Extrai um 

trecho da String de acordo com os índices passados. 

 System.out.println(stringDeExemplo.substring(2)); // "dite sua linda!" 
 System.out.println(stringDeExemplo.substring(11, 16)); // "linda" 

replace(char oldChar, char newChar) – Substitui um caractere por outro. 

 System.out.println(stringDeExemplo.replace('a', 'A')); // "Judite suA lindA!" 

toLowerCase() – Transforma todos os caracteres em minúsculos. 

String maiusculo = "JUDITEEEEE!"; 
 System.out.println(maiusculo.toLowerCase()); // "juditeeeee!" 

toUpperCase() – Transforma todos os caracteres em maiúsculos. 

String minusculo = "juditeeeee!"; 
 System.out.println(minusculo.toUpperCase()); // "JUDITEEEEE!" 

split(String regex) – Divide a String dado um separador, retorna um array de Strings com os valores separados. 

String exemploCSV = "Valor1;Valor2;Valor3"; 
 String[] valores = exemploCSV.split(";"); 
 for (String valor : valores) { 
  System.out.println(valor); 

 } 

* Documentação oficial da classe String.     

• StringBuilder StringBuilder StringBuilder StringBuilder     

Como vimos, ao concatenar uma String, acabamos gerando uma nova String em memória com o resultado da 

concatenação, isso pode causar alguns problemas de performance, podemos evitar essa poluição da memória 

utilizando a classe StringBuilder, como o próprio nome já diz: Construtora de String. 

Vamos concatenar todos os caracteres possíveis de ambas as formas para vermos a diferença. 

No exemplo abaixo utilizando o operador ‘+’ para concatenar, geramos 100 Strings em memória: 
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String resultado = ""; 
 for (int caractere = 1; caractere <= 100; caractere++) { 
  resultado += caractere; 
 } 
 System.out.println(resultado); 

No exemplo abaixo utilizando o StringBuilder para concatenar, geramos apenas 1 String em memória: 

StringBuilder sb = new StringBuilder(); 
 for (int caractere = 0; caractere <= 100; caractere++) { 
  sb.append(caractere); 
 } 
 System.out.println(sb.toString()); 

StringBuffer 

O StringBuffer faz exatamente a mesma coisa que a classe StringBuilder, porém garante sincronia de alterações 

quando feitas por várias threads, infelizmente garantir essa sincronia há um custo, e esse custo é impacto na 

performance, fazendo com que o StringBuilder seja mais rápido por não ter que garantir essa sincronia. 

• MétodosMétodosMétodosMétodos    

Métodos são funções, comportamentos de uma classe, eles executam um conjunto de comandos. 

Já criamos alguns métodos até aqui, porém vamos entender mais a fundo quais opções temos na hora de criar 

métodos. 

Para criar métodos temos que seguir as seguintes regras:  

• Primeiro precisamos passar qual o tipo de retorno do nosso método, ele pode retornar qualquer tipo primitivo, classe ou 

simplesmente não retornar nada, se esse for o caso, utilize a palavra void como retorno. 

• Em segundo precisamos definir o nome do nosso método, por convenção, deve começar com letra minúscula. 

• Após definir o nome do método entre parênteses precisamos dizer quais os parâmetros de entrada desse método, ou seja 

quais parâmetros, quais variáveis nosso método precisa receber para executar seu conteúdo. Para definir esses parâmetros, 

precisamos passar o tipo e nome, como podemos receber N parâmetros, devemos declará-los separados por vírgula. 

• Por último um par de chaves e dentro colocamos todos os comandos que desejamos. 

• Em métodos que retornam valor, é obrigatório que tenhamos o comando return seguido pelo valor a ser retornado. 

• Em métodos sem retorno (void), podemos (opcionalmente) executar o comando return sem nenhum valor para 

encerrar a execução do método há qualquer momento. 

 

 

 

 

 

 

Veremos algumas combinações a seguir. 

Método semsemsemsem retornoretornoretornoretorno e semsemsemsem parâmetroparâmetroparâmetroparâmetro de entrada 

void imprimirQualquerCoisa() { 
 //... 

System.out.println("Qualquer coisa!"); 
//... 
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} 

Método sem retornosem retornosem retornosem retorno e com parâmetroscom parâmetroscom parâmetroscom parâmetros de entrada 

void imprimirNomeEIdade(final String nome, final int idade) { 
//... 
System.out.println("Nome: " + nome + " - Idade: " + idade); 
//... 

} 

Método sem retornosem retornosem retornosem retorno, porém    utilizando utilizando utilizando utilizando comando returncomando returncomando returncomando return e com parâmetroscom parâmetroscom parâmetroscom parâmetros de entrada 

void imprimirNomeEIdade2(final String nome, final int idade) { 
System.out.println("Nome: " + nome + " - Idade: " + idade); 
if (idade < 18) { 

      return; 
} 
System.out.println("Maior de idade!"); 

} 

Método com retornocom retornocom retornocom retorno e sem parâmetrosem parâmetrosem parâmetrosem parâmetro de entrada 

String buscarDataAtual() { 
//... 
String dataAtual = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy").format(new Date()); 

     return dataAtual; 

// Aqui não deve ter mais comandos, tudo após o return não é executado 

} 

Método com retornocom retornocom retornocom retorno e com parâmetrocom parâmetrocom parâmetrocom parâmetro de entrada 

int calcularPotencia(int valor) { 
//... 
int potencia = valor * valor; 
return potencia; 
// Aqui não deve ter mais comandos, tudo após o return não é executado 

} 

SobrecargaSobrecargaSobrecargaSobrecarga    

A sobrecarga de métodos acontece quando criamos dois ou mais métodos com o mesmo nome, porém com 

parâmetros de entradas diferentes, alterando os tipos, número e/ou ordem de declaração dos parâmetros. 

void metodoTeste(){ /*... */ } 

void metodoTeste(String parametro1) { /*... */ } 

void metodoTeste(int parametro1) { /*... */ } 

void metodoTeste(long parametro1, String parametro2) { /*... */ }  

void metodoTeste(String parametro1, long parametro2) { /*... */ } 

 

VarargsVarargsVarargsVarargs    

O varargs é utilizado quando queremos deixar dinâmico o número de parâmetros de entrada do nosso método, ou 

seja, podemos deixar a classe que for consumir nosso método decidir quantos parâmetros ela deseja nos enviar. 

Segue um exemplo de método utilizando varargs, ele espera um nome e 0 ou N notas: 

    void imprimirNomeENotas(final String nome, final float... notas) { 
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        System.out.print("Nome: " + nome + " - Notas: "); 
        for (float f : notas) { 
            System.out.print(f + "  "); 
        } 
        System.out.print("\n"); 
    } 

O varargs é representado por ‘...’ entre o tipo e o nome do parâmetro de entrada (float... notas), essa 

variável na verdade é transformada em uma array de float, então podemos trabalhar com ela normalmente 

como um float[]. 

Outro ponto importante é que só podemos utilizar apenas 1 varargs por método, e se utilizarmos, ele deve ser o 

último parâmetro de entrada do método. 

Legal, criamos o nosso método, porém como utilizá-lo? 

XPTO xpto = new XPTO(); // Instancia de uma classe qualquer 
     xpto.imprimirNomeENotas("Teste 1"); // Nenhuma nota 
     xpto.imprimirNomeENotas("Teste 2", 10F); // 1 nota 
     xpto.imprimirNomeENotas("Teste 3", 9F, 2.5F, 7F); // 3 notas 
 

• JavadocJavadocJavadocJavadoc    

O javadoc é uma forma de documentar tudo nosso código, classes, métodos, variáveis e etc. Veremos algumas 

opções para fazer essa documentação. 

Mais importante que saber como fazer javadoc, é saber porque devemos fazê-lo. Documentar nosso código é muito 

importante pra nós explicarmos o comportamento do nosso código para as próximas pessoas que utilizarão ou darão 

manutenção no código. 

Para criar essa documentação parecido com quando comentamos um bloco de código utilizando o /* ... */, a 

diferença é que o javadoc utiliza um par de ** no início do comentário /** ... */ e também conseguimos 

colocar algumas @tag’s  especificar do javadoc dentro do comentário para indicar parâmetros de entrada, autor, 

retorno e muitas outras coisas. Também temos a possibilidade de utilizar algumas tag’s html. 

O comentário javadoc deve estar acima do item que você deseja documentar. 

ClasseClasseClasseClasse    

/** 
 * Classe responsável por <Insira algo relevante aqui!>. 
 *  
 * @author <a href="mailto:lg_amaro@hotmail.com">Gustavo Amaro</a> 
 */ 
public class XPTO { ... } 

No exemplo acima utilizamos apenas uma tag, que representa o autor da classe. 

 

Atributos da classeAtributos da classeAtributos da classeAtributos da classe    

public class Cliente {} 
    /** Nome completo do cliente */ 
    private String nome; 

    //... 

} 
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Para atributos de classe normalmente não utilizamos nenhuma tag do javadoc, apenas descrevemos qual o intuito 

da variável. 

MétodoMétodoMétodoMétodo    

/** 
 * Método responsável por <Insira algo relevante aqui!>. 
 *  
 * @author <a href="mailto:lg_amaro@hotmail.com">Gustavo Amaro</a> 
 * @param nome Nome completo do aluno 
 * @param notas Notas do aluno (0 ou N notas) 
 * @return True caso a impressão tenha ocorrido com sucesso. 
 */ 
boolean imprimeNomeENotas(final String nome, final float... notas) {...} 

Agora temos duas tags novas do javadoc, que representam cada parâmetro de entrada e o retorno do nosso 

método. Se o nosso método não tem parâmetros de entrada, não devemos utilizar a tag @param, devemos fazer a 

mesma coisa com a tag @return se o nosso método não retornar nada. 

* Documentação oficial do Javadoc. 

 

• WrappersWrappersWrappersWrappers    

Os wrappers são classes criadas para representar os tipos primitivos da linguagem java (int, double, boolean... ), 

essas classes nos ajudam a manipular e converter esses tipos de valores através de métodos das próprias classes. 

Segue a relação de classes wrappers disponíveis: 

Tipo primitivo byte  –> Classe wrapper Byte 

Tipo primitivo short   –> Classe wrapper Short 

Tipo primitivo int   –> Classe wrapper Integer 

Tipo primitivo long   –> Classe wrapper Long 

Tipo primitivo float   –> Classe wrapper Float 

Tipo primitivo double –> Classe wrapper Double 

Tipo primitivo char   –> Classe wrapper Character 

Tipo primitivo boolean  –> Classe wrapper Boolean 

 

 

 

 

 

Para exemplificar a utilização de alguns dos métodos das classes Wrappers numéricos, vamos utilizar a classe 

Integer, porém esses métodos estão em todas as outras classes wrappers numéricos disponíveis: 

int intPrimitivo = 10; 
Integer intWrapper = Integer.valueOf(intPrimitivo); // int para Integer 
 
String intString = intWrapper.toString(); // Integer para String 
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Integer intWrapper2 = Integer.valueOf(intString); // String para Integer 
 
byte bytePrimitivo = intWrapper.byteValue(); // Integer para byte 
short shortPrimitivo = intWrapper.shortValue(); // Integer para short 
int intPrimitivo2 = intWrapper2.intValue(); // Integer para int 
long longPrimitivo = intWrapper2.longValue(); // Integer para long 
float floatPrimitivo = intWrapper2.floatValue(); // Integer para float 
double doublePrimitivo = intWrapper2.doubleValue(); // Integer para double 
   
int intPrimitivo3 = Integer.parseInt(intString); // String para int 
 
System.out.println(Integer.MIN_VALUE); // Valor mínimo suportado 
System.out.println(Integer.MAX_VALUE); // Valor máximo suportado 

 

Segue também alguns dos métodos da classe Boolean: 

boolean booleanPrimitivo = true; 
Boolean booleanWrapper = Boolean.valueOf(booleanPrimitivo); // boolean para Boolean 
 
String booleanString = booleanWrapper.toString(); // Boolean para String 
Boolean booleanWrapper2 = Boolean.valueOf(booleanString); // String para Boolean 
boolean booleanPrimitivo2 = booleanWrapper2.booleanValue(); // Boolean para boolean 
 
boolean booleanPrimitivo3 = Boolean.parseBoolean(booleanString); // String para boolean 

   

Segue também alguns dos métodos da classe Character: 

char charPrimitivo = 'a'; 
Character charWrapper = Character.valueOf(charPrimitivo); // char para Character 
   
String charString = charWrapper.toString(); // Character para String 
char charPrimitivo2 = charWrapper.charValue(); // Character para char 

Autoboxing/UnboxingAutoboxing/UnboxingAutoboxing/UnboxingAutoboxing/Unboxing    

Os processos de autoboxing e unboxing são efetuados implicitamente quando atribuímos um valor primitivo à uma 

variável Wrapper (autoboxing), e quando atribuímos uma instância Wrapper a uma variável de tipo primitivo 

(unboxing). Apesar de ser algo feito de forma transparente é importante que sabermos que isso ocorre, pois por 

mais “simples” que seja, essa conversão gera um custo. Se considerarmos que em um grande sistema, com diversos 

usuários acessando diversas funcionalidades, essas conversões podem gerar um custo desnecessário. 

Segue um exemplo de autoboxing: 

Byte b = 100; // byte para Byte 
Short s = 10000; // short para Short 
Integer i = 1000000000; // int para Integer 
Long l = 1000000000000000000L; // long para Long 
Character c = 'A'; // char para Character 
Boolean boo = true; // boolean para Boolean 

Segue um exemplo de unboxing: 

byte b = Byte.valueOf("100"); // Byte para byte 
short s = Short.valueOf("10000"); // Short para short 
int i = Integer.valueOf("1000000000"); // Integer para int 
long l = Long.valueOf("1000000000000000000"); // Long para long 
char c = Character.valueOf('A'); // Character para char 
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boolean boo = Boolean.valueOf("true"); // Boolean para boolean 

Quando usar primitivo ou WrapperQuando usar primitivo ou WrapperQuando usar primitivo ou WrapperQuando usar primitivo ou Wrapper    

Bem... essa é uma questão um tanto quanto filosófica e polêmica, pois há diversas opiniões distintas espalhadas por 

fóruns mundo a fora. E diferente do restante do material, vou expor aqui a minha opinião. 

Utilize tipos primitivos no lugar wrappers sempre que possível, pois evitamos os problemas abaixo: 

• Evitamos NullpointerException pois como wrappers são classes, as variáveis podem estar nulas. 

• Evitamos a criação de if’s para validar se a variável não está nula. 

• Evitamos também uso exagerado e inconsciente dos processos autoboxing e unboxing. 

• Tipos primitivos ocupam menos espaço em memória, pois são muito mais simples que instâncias de classes. 

Quando utilizar: 

• Como parâmetro de entrada de métodos, utilize wrappers quando o parâmetro de entrada for opcional, 

quando estamos preparados para receber valor null. 

• Seguindo o conceito de cima, também utilize wrappers na declaração de atributos em classes, quando esses 

atributos são opcionais. 

• Quando precisamos fazer conversões entre tipos, utilizem os métodos das classes wrappers. 

• Quando utilizamos o framework JPA, em entidades que contém o atributo ID autogerado no momento da 

inclusão, precisamos utilizar wrappers para esse valor ser preenchido automaticamente pelo framework. 

***Como esse assunto é polêmico, faça uma pesquisa sobre o uso de wrappers e tire suas próprias conclusões. 

• PacotesPacotesPacotesPacotes    

Normalmente para criar um programa em java e mantê-lo organizado, precisamos criar diversas classes, e para 

organizar essas classes temos a opção de separá-las por pastas e subpastas, no mundo java essas pastas são 

chamadas de pacotes (packages). 

Os nomes dos pacotes por convenção devem conter apenas letras minúsculas ou números, porém devem começar 

com letras. 

Os pacotes também devem ter nomes relevantes ao conteúdo dos mesmos. Normalmente os pacotes costumam ter 

um prefixo de acordo com a url da empresa, porém de modo invertido, por exemplo a oracle que tem a url 

oracle.com teria pacotes com o seguinte prefixo com.oracle.<pacote>.<subpacote>. Cada ponto (.) no nome do 

pacote indica a estrutura de pastas onde a classe está fisicamente localizada, que no nosso exemplo seria 

/com/oracle/<pacote>/<subpacote>. 

Quando colocamos uma classe dentro de um pacote, a primeira linha da nossa classe deve indicar em qual pacote a 

classe está localizada. Indicamos isso utilizando o comando package seguido pelo <nome do pacote>; 

No exemplo abaixo a classe ServicoXPTO está localizada no pacote br.com.xpto.servicos: 

package br.com.xpto.servicos; 

public class ServicoXPTO { /*...*/ } 

Se não declararmos em qual pacote a nossa classe está, o java irá colocar nossa classe no pacote padrão (default 

package). Porém essa prática é desencorajada, coloque sempre as suas classes dentro de pacotes. 

• ImportsImportsImportsImports    

Os imports são necessários para podermos utilizar classes que estão em pacotes diferentes da classe em que 

estamos trabalhando.  

Quando precisamos utilizar classes que estão no mesmo pacote da nossa classe o comando import não é 

necessário. 
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Os comandos import devem estar sempre após o comando de declaração de pacote e antes declaração da classe. A 

sintaxe do comando seria import seguido por <nome do pacote>.<nome da classe>; 

Para exemplificar, vamos considerar o seguinte cenário, temos a classe ServicoXPTO está localizada no pacote 

br.com.xpto.servicos e ela precisa utilizar a classe ServicoFoo está localizada no pacote 

br.com.foo.servicos. Neste cenário teríamos o seguinte código: 

package br.com.xpto.servicos; 
 
import br.com.foo.servicos.ServicoFoo; 
 
public class ServicoXPTO {  
    ServicoFoo servicoFoo; 
} 

Também temos a opção de importas todas as classes de um determinado pacote, porém o seu uso não é indicado, o 

indicado é importar apenas as classes necessárias. A sintaxe do comando seria import seguido por <nome do 

pacote>.*; Neste cenário teríamos o seguinte código: 

package br.com.xpto.servicos; 
 
import br.com.foo.servicos.*; 
 
public class ServicoXPTO {  
    ServicoFoo servicoFoo; 
} 

• Modificadores de acessoModificadores de acessoModificadores de acessoModificadores de acesso    

Os modificadores de acesso são necessário para restringir o nível de visibilidade/acesso das nossas classes, atributos, 

métodos e etc. 

Os modificadores de acesso devem estar sempre estar em primeiro no lado esquerdo nas declarações. 

Temos 4 opções disponíveis, da mais restritiva à menos restritiva são: 

private, package-private, protected e public. 

PrivatePrivatePrivatePrivate    

Vamos começar pelo modificador de acesso private que é o mais restritivo de todos, apenas componentes da 

mesma classe podem visualizar/acessar nosso componente. 

public class ClassePublica { 
    private int variavelPrivada; 
    private void metodoPrivado() { /* ... */ } 
} 

*Classes não podem receber o modificador private. 

 

PackagePackagePackagePackage----privateprivateprivateprivate    

O modificador package-private, também conhecido por ‘default’ é o modificador colocado 

implicitamente por padrão quando omitimos o modificador. Este modificador limita a visualização/acesso apenas a 

classes do mesmo pacote. 

class ClassePrivadaNoPacote { 
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     int variavelPrivadaNoPacote; 
     void metodoPrivadoNoPacote() { /* ... */ } 
} 

ProtectedProtectedProtectedProtected    

O segundo menos restritivo, o modificador protected, ele tem o mesmo comportamento do package-

private, que limita a visualização/acesso apenas a classes do mesmo pacote, porém ele permite também que 

sub-classes mesmo em outro pacote tenham o poder de visualizar/acessar nosso componente. 

public class ClassePublica { 
    protected int variavelProtegida; 
    protected void metodoProtegido() { /* ... */ } 
} 

*Classes não podem receber o modificador protected. 

PublicPublicPublicPublic 

Já o modificador de acesso public  é o menos restritivo de todos, indica que qualquer classe, em qualquer 

pacote poderá visualizar/acessar nosso componente. 

public class ClassePublica { 
    public int variavelPublica; 
    public void metodoPublico(){ /*...*/ } 
} 
 

• Modificacores final e staticModificacores final e staticModificacores final e staticModificacores final e static    

FinalFinalFinalFinal    

O modificador final tem diversas funções, vai depender onde você irá utiliza-lo. 

Em variáveis é utilizado para indicar que o valor/instância atribuída a uma variável será a mesma até o final do seu 

ciclo de vida. Sendo assim, não podemos atribuir outro valor/instância a essa variável após a primeira atribuição. 

final int variavelFinal = 10; 
variavelFinal = 11; // Essa linha causa erro de compilação 

final XPTO x = new XPTO(); 
x = new XPTO(); // Essa linha causa erro de compilação 

Em métodos é utilizado para indicar que o método não pode ser sobrescrito por subclasses. Iremos aprender sobre 

sobrescrita de métodos em breve. 

class Pai { 
    final void executarMagiaNegra() { /* ... */ } 
} 

class Filha extends Pai { 
    void executarMagiaNegra() { /*...*/ } // Linha causa erro de compilação 

} 

 

Em classes é utilizado para indicar que a classe não pode ser estendida/herdada por nenhuma outra classe. 

final class Pai { 
    /* ... */ 
} 

class Filha extends Pai { // Essa linha causa erro de compilação 
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     /* ... */ 
} 

StaticStaticStaticStatic    

O modificador static é utilizado para indicar se um atributo (variável da classe) ou método é da classe e não da 

instância, ou seja, são atributos e métodos que serão compartilhados por todas as instâncias. 

class Teste { 
    static int variavelDaClasse; 
    int variavelDaInstancia; 
     
    static void metodoDaClasse() {  
   variavelDaClasse = 10; 
   variavelDaInstancia = 10; // Linha causa erro de compilação 
    }     

    void metodoDaInstancia() {  
   variavelDaClasse = 10; 
   variavelDaInstancia = 10; 
    } 
} 

Métodos static (métodos da classe) só podem acessar variáveis static (variáveis da classe) e outros métodos static.  

Métodos da instância (não-static) podem acessar tanto as variáveis static (variáveis da classe) quanto variáveis da 

instância (não-static). 

Em seguida, um exemplo de compartilhamento de uma variável da classe entre duas instâncias, e veremos como 

ambas de fato compartilham variáveis static (variável da classe). 

Teste t1 = new Teste(); 
 t1.variavelDaInstancia = 10; 
 t1.variavelDaClasse = 11; 

 Teste t2 = new Teste(); 
 t2.variavelDaInstancia = 20; 
 t2.variavelDaClasse = 22; 

 System.out.println(t1.variavelDaInstancia); // 10 
 System.out.println(t1.variavelDaClasse); // 22 e não 11 

 System.out.println(t2.variavelDaInstancia); // 20 
 System.out.println(t2.variavelDaClasse); // 22 

• ConstrutoresConstrutoresConstrutoresConstrutores    

Para criação de instâncias de classes no java é necessário chamar métodos conhecidos como construtores. Por 

padrão todas as classes criadas tem um construtor implícito por padrão sem parâmetros de entrada. Esses métodos 

são responsáveis por inicializar a instância, podendo preencher alguns valores antes que a utilizem. 

Os construtores são métodos que não possuem retorno e o seu nome deve ser exatamente igual ao nome da 

classe. 

 

Segue um exemplo do construtor padrão de uma classe: 

public class Construtores { 
    // public Construtores(){ /*...*/ } // Construtor implícito 
} 

Esse construtor seria chamado da seguinte forma: 
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Construtores c = new Construtores(); 

Temos a opção de criar construtores que aceitam parâmetros de entrada, assim como os métodos comuns, porém 

após declararmos um construtor com parâmetros, o construtor implícito padrão deixará de existir. 

public class Construtores { 
    int variavel; 
     
    public Construtores(int parametro){ // Construtor parametrizado 
        this.variavel = parametro; 
    } 

} 

Se tivermos a necessidade de ter ambos as versões dos construtores, devemos declarar explicitamente o construtor 

sem parâmetros, assim, sobrecarregando os construtores da mesma forma em que fazemos com os métodos 

comuns. 

public class Construtores { 
    int variavel; 
     
    public Construtores(){ /*...*/ } // Construtor implícito 
 
    public Construtores(int parametro){ // Construtor parametrizado 
        this.variavel = parametro; 
    } 
} 

Implicitamente os construtores chamam o construtor padrão da superclasse (nesse caso é a classe Object, pois não 

estendemos nenhuma outra classe, se o fizéssemos essa classe estendida que seria chamada) através do comando 

super(), isso é feito automaticamente, não devemos nos preocupar, porém caso se nós desejarmos chama-lo 

manualmente, esse comando deve estar obrigatoriamente na primeira linha do construtor.  

Como os construtores são métodos, nós podemos chamar um construtor dentro de outro, utilizando o comando 

this(), passando ou não parâmetros de acordo com o construtor que desejamos chamar. Assim como super(), esse 

comando também deve estar na primeira linha do construtor, nesses casos o comando super() não é chamado, o 

mesmo será chamado apenas quando o ultimo construtor da classe for chamado. Veja um exemplo abaixo: 

public class Construtores { 
    public Construtores() { 
    this(1); 
    System.out.println("Construtor sem parametro"); 
    } 
    public Construtores(int parametro) { 
    this(parametro, 2); 
    System.out.println("Construtor com 1 parametro"); 
    } 
    public Construtores(int parametro1, int parametro2) { 
       //super(); // Chamado implicitamente 
    System.out.println("Construtor com 2 parametros"); 
    } 
} 

Quando chamados o construtor sem parâmetros de entrada (new Construtores()) o mesmo executará o 

construtor que recebe 1 parâmetro como entrada, e esse por sua vez irá executar o construtor que recebe 2 

parâmetros, que por sua vez chamará a superclasse através do super(). 
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• ConstantesConstantesConstantesConstantes    

Constantes são ‘variáveis’ que recebem diversos valores do mundo real que nunca sofrerão alteração. Poderíamos 

criar constantes com o número de horas do dia (24), valor de PI (3.142) e etc. 

Vimos que algumas variáveis não podem ter seu valor alterado quando utilizamos o modificador final, porém 

para ela ser considerada uma constante, também temos que utilizar o modificador static. 

Por convenção as constantes devem ter nomes em maiúsculo, em caso de palavras compostas separe os nomes 

utilizando underline (_). 

Veja um exemplo de transformação de atributos em constantes: 

public class Constantes { 
    int variavelHrsDia = 24; // Variável comum 
    final int variavelImutavelHrsDia = 24; // Variável imutável 
    static final int CONSTANTE_HRS_DIA = 24; // Constante 
} 

• Enum'sEnum'sEnum'sEnum's    

Podemos ter diversas constantes espalhadas pelas nossas classes, e há uma probabilidade muito grande de 

duplicarmos elas durante o desenvolvimento do projeto, para centralizar essas constantes temos um tipo específico 

chamado Enum. 

Como exemplo vamos criar uma enum com os meses do ano: 

public enum Meses { 
    JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, 
    MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO,  

    SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO; 
} 

Repare que ele não é uma classe e sim um enum, após a palavra enum declaramos qual o nome do nosso enum. 

Entre chaves temos as nossas constantes declaradas separadas por vírgula e por último fechamos com um ponto e 

vírgula. Todas as constantes declaradas são implicitamente public static final. 

Após a declaração das nossas constantes podemos criar métodos para nos auxiliar a manipulação das mesmas. 

Segue exemplo: 

public enum Meses { 
    JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL, 
    MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO,  
    SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO; 
     
    /** 
     * Método responsável por indicar se é o último mês do ano 
     * @author Gustavo Amaro 
     * @return True caso seja o último mês do ano. 
     */ 
    public boolean ultimoMesDoAno(){ 
        return this==DEZEMBRO;  
    } 
} 

 

Agora vamos ver o nosso enum em uso: 

public static void main(String[] args) { 
Meses jan = Meses.JANEIRO; 

     Meses dez = Meses.DEZEMBRO; 
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     oAnoNovoEstaChegando(jan); 
     oAnoNovoEstaChegando(dez); 
} 

private static void oAnoNovoEstaChegando(final Meses mes) { 
System.out.println(mes.ultimoMesDoAno() ? "SIM!!!" : "NÃO!!!"); 
System.out.println(mes.ordinal()); 
System.out.println(mes.name()); 

} 

Para acessar nossas constantes basta colocar o nome do enum, ponto, e o nome de qual constante desejamos 

utilizar. Com a constante em mãos podemos chamar os seus métodos disponíveis. No nosso caso chamamos o 

método que criamos e outros 2 métodos que constam em todas as constantes de enum’s, o método ordinal() 

que indica qual a posição de declaração da nossa constante (tome cuidado ao utilizar esse método pois se houver 

alteração na ordem de declaração esse valor pode ser alterado) e o name() que retorna o nome da nossa 

constante. 

Atributos e ConstrutoresAtributos e ConstrutoresAtributos e ConstrutoresAtributos e Construtores    

Enum’s também suportam construtores que recebem parâmetros de entrada, que por sua vez podem armazenar 

alguns atributos para cada constante criada. Vamos evoluir nosso enum, vamos criar um construtor que nos 

proporcionar armazenar o número do mês do ano e uma abreviação do nome do mês: 

public enum Meses { 
    JANEIRO(1, "Jan"), FEVEREIRO(2, "Fev"), MARCO(3, "Mar"), 
    ABRIL(4, "Abr"), MAIO(5, "Mai"), JUNHO(6, "Jun"), 
    JULHO(7, "Jul"), AGOSTO(8, "Ago"), SETEMBRO(9, "Set"), 
    OUTUBRO(10, "Out"), NOVEMBRO(11, "Nov"), DEZEMBRO(12, "Dez"); 
 
    private final int ordem; 
    private final String abreviacao; 
 
    Meses(int ordem, String abreviacao) { 
        this.ordem = ordem; 
        this.abreviacao = abreviacao; 
    } 
 
    /* Getter's... */ 
} 

A declaração de atributos e construtores devem estar após a declaração das constantes. Uma boa prática na 

declaração dos atributos é deixá-los com os modificadores private e final para evitar que por algum motivo 

sejam alterados por outras classes. 

 

 

 

• Orientação a Objetos 2Orientação a Objetos 2Orientação a Objetos 2Orientação a Objetos 2    

Vamos nos aprofundar um pouco mais em orientação a objetos, iremos aprender alguns conceitos mais avançados. 

HerançaHerançaHerançaHerança    

Herança é algo muito utilizado no mundo java, usada para de um modo diferente prover o reuso de código, evitando 

duplicidade do mesmo. 
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No nosso exemplo vamos utilizar uma hierarquia de cargos em uma empresa, onde temos o Funcionario, Gerente e 

Diretor. 

Vamos começar criando a classe Funcionario para representar todos os nossos cargos, a princípio teremos apenas o 

salário como atributo e um método que calcula o bônus do funcionário quando bate meta: 

class Funcionario { 
    private float salario; 
 
    public float getSalario() { 
        return this.salario; 
    } 
 
    public void setSalario(float salario) { 
        this.salario = salario; 
    } 
 
    public double getBonus() { 
        return this.salario * 0.2; 
    } 
} 

Até este ponto, sem problemas, nenhuma novidade para nós, porém vamos evoluir nosso código, pois quero que o 

bônus varie de acordo com o cargo do funcionário, então precisamos adicionar um atributo que indicará qual é o 

cargo e uma lógica nova para o cálculo do bônus: 

class Funcionario { 
    private float salario;  
    /** Cargo: 1 - Funcionario; 2 - Gerente; 3 - Diretor */ 
    private int cargo; 
 
    public float getSalario() { return this.salario; } 
    public void setSalario(float salario) { this.salario = salario; } 

    public int getCargo() { return cargo; } 
    public void setCargo(int cargo) { this.cargo = cargo; } 
 
    public double getBonus() { 
        switch (this.cargo) { 
            case 1 : 
                return this.salario * 0.2; 
            case 2 : 
                return this.salario * 0.4; 
            case 3 : 
                return this.salario * 0.6; 
            default : 
                return this.salario * 0.2; 
        } 
    } 
} 

Observe que estamos começando a deixar nossa classe muito complexa tentando fazer ela desenvolver N papéis, 

podemos simplificar criando uma classe para cada cargo: 

class Funcionario { 
    private float salario; 
    public float getSalario() { return this.salario; } 
    public void setSalario(final float salario) { this.salario = salario; } 
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    public double getBonus() { 
        return this.salario * 0.2; 
    } 
} 
class Gerente { 
    private float salario; 
    public float getSalario() { return this.salario; } 
    public void setSalario(final float salario) { this.salario = salario; } 
     
    public double getBonus() { 
        return this.salario * 0.4; 
    } 
} 
class Diretor { 
    private float salario; 
    public float getSalario() { return this.salario; } 
    public void setSalario(final float salario) { this.salario = salario; } 
     
    public double getBonus() { 
        return this.salario * 0.6; 
    } 
} 

Ficou muito mais simples cada classe, porém, repare que 95% da estrutura das nossas classes são idênticas, só há 

diferença no cálculo do bônus. Para evitar essa duplicação de código podemos trabalhar com herança, podemos 

deixar a classe Funcionária como principal e fazer a Gerente estende-la, fazendo com que ela herde todos os 

atributos e comportamentos do Funcionário, pois Gerente é um Funcionário: 

class Gerente extends Funcionario { 
} 

Também podemos adicionar novos atributos e métodos à classe Gerente, vamos adicionar por exemplo o método 

que o permitirá os gerentes admitir um funcionário: 

class Gerente extends Funcionario { 
    public void admitirFuncionario(Funcionario novoFuncionario){ 
        /* Imagime algo super complexo aqui :D */ 
    } 
} 

Seguindo a mesma lógica que aplicamos no gerente, podemos aplicar na classe Diretor fazendo-a estender Gerente. 

Também iremos adicionar uma nova responsabilidade que é a aprovação de projeto: 

class Diretor extends Gerente { 
    public void aprovarProjeto(int idDoProjeto) { 
        /* Imagime algo super complexo aqui :D */ 
    } 
} 

Um ponto importante! Só podemos estender apenas uma classe por vez! 

SobrescritaSobrescritaSobrescritaSobrescrita    

A sobrescrita de um método acontece quando nós (re)criamos um método com tipo de retorno, nome e parâmetros 

de entrada exatamente a algum método que herdamos de uma superclasse. 

No nosso caso os Gerentes e Diretores possuem bônus diferenciados, eles não tem o mesmo bônus de um 

Funcionario comum, para isso vamos sobrescrever o método getBonus() alterando o seu comportamento: 
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class Gerente extends Funcionario { 
    public void admitirFuncionario(Funcionario novoFuncionario){ 
        /* Imagime algo super complexo aqui :D */ 
    } 
    public double getBonus() { 
        return this.getSalario() * 0.4; 
    } 
}  

Observe que mesmo estendendo a classe Funcionario não temos acesso direto ao atributo salario pois o 

mesmo é private, então utilizamos o método herdado getSalario(). 

class Diretor extends Gerente { 
    public void aprovarProjeto(int idDoProjeto) { 
        /* Imagime algo super complexo aqui :D */ 
    } 
    public double getBonus() { 
        return this.getSalario() * 0.6; 
    } 
} 

No caso do diretor repare que estamos utilizando o método getSalario() que foi originalmente criado na 

classe Funcionário. 

Se desejarmos invocar o método original da superclasse que nós sobrescrevemos, precisamos utilizar o comando 

super, veja um exemplo: 

class Gerente extends Funcionario { 
    public double getBonus() { 
        return super.getBonus() * 1.2; 
    } 
    public void admitirFuncionario(Funcionario novoFuncionario){ 
        /* Imagime algo super complexo aqui :D */ 
    } 
} 

PolimorfismoPolimorfismoPolimorfismoPolimorfismo    
Para entender melhor sobre polimorfismo, vamos voltar um pouco nos conceitos que aprendemos até agora. Vimos 

que com a herança entre classes criamos uma estrutura que indica que Gerente é um Funcionario, e que Diretor é 

um Gerente, sendo assim um Diretor também é um Funcionário. 

Variáveis do tipo Funcionário conseguem armazenar instâncias de Funcionário: 

Funcionario f = new Funcionario(); 

 

 

Até aqui, sem novidades, já vimos isso antes, porém, não dissemos que Gerente e Diretor também são Funcionários? 

Então uma a variável do tipo Funcionario também suporta instâncias do tipo Gerente e Diretor, veja abaixo: 

Gerente g = new Gerente(); 
Funcionario fG = g; 

Diretor d = new Diretor(); 
Funcionario fD = d; 
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Agora vamos atribuir o mesmo salário para todas as variáveis do tipo funcionário e vamos executar o método para 

recuperação de bônus e analisar o resultado: 

f.setSalario(100); 
fG.setSalario(100); 
fD.setSalario(100); 
 
System.out.println(f.getBonus()); // 20.0 
System.out.println(fG.getBonus()); // 24.0 
System.out.println(fD.getBonus()); // 28.79 

Perceba que todas as variáveis são do tipo Funcionario, porém o comportamento de cada chamada é diferente, 

pois na verdade são instâncias de classes diferentes sendo chamadas em cada variável. Isso seria o polimorfismo, 

efetuar um comportamento específico (getBonus()) de formas diferentes (cálculo interno diferente). 

Se quisermos extrair essa impressão de bônus para um método, poderíamos fazer da seguinte maneira: 

void imprimeBonus(Funcionario funcionario) { 
    System.out.println(funcionario.getBonus()); 
} 

Recebendo Funcionario como parâmetro de entrada, o nosso método irá aceitar instâncias do tipo 

Funcionario ou qualquer outra classe que a estenda direta ou indiretamente: 

Funcionario f = new Funcionario(); 
Gerente g = new Gerente(); 
Funcionario fG = new Gerente(); 
Diretor d = new Diretor(); 
Funcionario fD = new Diretor(); 
 
imprimeBonus(f);  
imprimeBonus(g); 
imprimeBonus(fG);  
imprimeBonus(d); 
imprimeBonus(fD); 

• Classes abstratasClasses abstratasClasses abstratasClasses abstratas    

Seguindo o nosso exemplo anterior, não faz muito sentido nó criarmos um Funcionário, pois Funcionário é um termo 

muito abstrato, não é um cargo concreto, cargos concretos seriam Gerente, Diretor, Desenvolvedor e etc. 

Então, para evitar que a classe Funcionario seja instanciada, utilizamos o comando abstract na declaração da 

classe, assim impedimos que comandos como new Funcionario() sejam executados: 

public abstract class Funcionario { 
    /* … */ 
} 

Como transformamos o cargo Funcionário em abstrato, não faz sentido ele vir previamente com o cálculo do bônus 

criado, podemos obrigar nossas classes filhas concretas (não abstratas) a implementar alguns comportamentos, 

para isso nós vamos transformar o método de bônus em abstrato, também utilizando o comando abstract na 

declaração do método, como o conteúdo do método será implementado pelas filhas, será um método sem corpo 

(implementação), no lugar do ‘{...}‘ vamos colocar apenas ‘;‘ : 

public abstract class Funcionario { 
    /* … */ 
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    public abstract double getBonus(); 
} 

Agora o método getBonus() na classe Gerente, não sobrescreve apenas o método da classe Funcionario, e sim 

implementa obrigatoriamente, se a classe Gerente não o fizer, a mesma não compilará. 

As únicas classes que não são obrigadas implementar métodos abstratos herdados, são classes abstratas que 

herdam classes abstratas, sendo assim, a primeira classe não abstrata (concreta) será obrigada a implementar 

todos os métodos não implementados anteriormente. 

• InterfacesInterfacesInterfacesInterfaces    

Interfaces são como contratos com algumas especificações que as classes devem cumprir para poderem ser 

utilizadas em determinados momentos. 

Para exemplificar, vamos criar um método onde irá validar se a senha digitada por um Funcionário ou Cliente está 

correta. Esse nosso método receberá a senha digitada e um objeto do tipo Autenticavel, esse objeto será toda 

e qualquer classe que cumpra com as especificações da interface Autenticavel. 

A nossa interface será simples, e somente irá obrigar os Funcionários e os Clientes a implementarem o método 

validarSenha. Que irá validar a senha digitada e retornar se está correta (true) ou não (false) 

As interfaces obrigam as classes que a utilizem, a implementar métodos, assim como os métodos abstratos de 

classes abstratas. 

Segue nossa interface Autenticavel: 

public interface Autenticavel { 

 boolean validarSenha(int senhaDigitada); 
} 

Implicitamente todos os métodos criados em interfaces recebem os operadores public e abstract, sendo 

assim esses métodos não devem conter corpo/implementação. 

Também temos a opção de declarar variáveis nas nossas interfaces, porém na verdade elas não são variáveis e sim 

constantes, pois recebem implicitamente os operadores public, static e final. 

Agora vamos utilizar nossa interface nas classes Funcionario e Cliente (que será criada agora). 

public abstract class Funcionario implements Autenticavel { 
 /* … */ 
 public boolean validarSenha(int senhaDigitada) { 
  // Imagine aqui a alógica que valida se a senha esta correta 
  return false; 
 } 
} 

 

 

public class Cliente implements Autenticavel { 
 /* … */ 
 public boolean validarSenha(final int senhaDigitada) { 
  // Imagine aqui a alógica que valida se a senha esta correta 
  return false; 
 } 
} 
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Diferente de quando queremos estender outras classes, que nós utilizamos o extends, para utilizar/implementar 

interfaces utilizamos o implements, diferente de classes, nós podemos implementar quantas interfaces nós 

desejarmos (separadas por vírgula), a declaração implements deve estar após a declaração extends se 

houver. 

Assim como nas classes abstratas, não podemos instanciar interfaces, apenas atribuir instancias de classes que 

implementam (direta ou indiretamente através de superclasses) a interface à variáveis com o tipo da interface. 

Veremos como vamos criar e utilizar nosso método de autenticação: 
public class AutenticacaoTeste { 
 public static void main(String[] args) { 
  int senhaDigitada = 123; 
   
  Funcionario g = new Gerente(); 
  Funcionario d = new Diretor(); 
  Cliente c = new Cliente(); 
 
  Autenticavel gA = new Gerente(); 
  Autenticavel dA = new Diretor(); 
  Autenticavel cA = new Cliente(); 
 
  testeAutenticacao(senhaDigitada, g); 
  testeAutenticacao(senhaDigitada, d); 
  testeAutenticacao(senhaDigitada, c); 
  testeAutenticacao(senhaDigitada, gA); 
  testeAutenticacao(senhaDigitada, dA); 
  testeAutenticacao(senhaDigitada, cA); 
 } 
 
 private static void testeAutenticacao(int senha, Autenticavel autenticavel) { 
  if(autenticavel.validarSenha(senha)){ 
   System.out.println("Autenticado com sucesso"); 
  }else{ 
   System.out.println("Senha inválida"); 
  } 
 } 
} 

Novamente nos deparamos com o polimorfismo, já que cada classe que implementar a interface Autenticavel irá 

validarSenha de um modo diferente. E assim como na herança, utilizando a interface Autenticavel como 

parâmetro de entrada, o nosso método irá aceitar instâncias de qualquer classe que implemente a interface 

Autenticavel direta ou indiretamente. 

 

 

 

 

• Descobrindo e convertendo instânciasDescobrindo e convertendo instânciasDescobrindo e convertendo instânciasDescobrindo e convertendo instâncias    

Quando utilizamos herança e/ou classes abstratas podemos atribuir instâncias de subclasses à variáveis declaradas 

com o tipo da superclasse. Também podemos atribuir instâncias de classes que implementam uma interface à 

variáveis declaradas com o tipo da interface. Ex.: 

Funcionario fG = new Gerente(); 
Funcionario fD = new Diretor(); 
Autenticavel aG = new Gerente(); 
Autenticavel aD = new Diretor(); 
Autenticavel aC = new Cliente(); 
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Porém em alguns momentos do nosso sistema, podemos querer descobrir a instância de qual subclasse ou 

implementação está atribuída a uma variável para tomar algumas decisões. Como por exemplo se a instância 

atribuída a variável fG é de um Gerente ou Diretor, ou até mesmo se a instância atribuída a instancias aC é de um 

Gerente, Diretor ou Cliente. 

InstanceofInstanceofInstanceofInstanceof    

O comando instanceof é utilizado para descobrir se uma variável armazena uma instância de um determinado 

tipo. O resultado desta validação resulta em um valor boolean, true caso seja verdadeiro. Segue um exemplo: 

boolean funcionarioEhUmGerente = fG instanceof Gerente; // true 
boolean funcionarioEhUmDiretor = fG instanceof Diretor; // false 
boolean autenticavelEhUmcliente = aC instanceof Cliente; // true 
boolean autenticavelEhUmDiretor = aC instanceof Diretor; // false 

Para utilizar o boolean, basta declarar qual a variável (fG/aC) que desejamos validar, em seguida o comando 

instanceof e após isso o nome da classe que queremos comparar. 

CastingCastingCastingCasting    

Quando atribuímos uma instância de uma subclasse a uma variável do tipo da superclasse ou de uma 

implementação a uma variável do tipo da interface implementada, a instância criada em memória permanece 

intacta. Sendo assim, podemos converter novamente a variável do tipo superclasse em uma variável do tipo 

subclasse ou uma variável do tipo interface em uma variável do tipo da implementação utilizando o cast assim como 

aprendemos com os tipos primitivos. 

Gerente g = new Gerente(); 
Funcionario fG = g;   // Gerente para Funcionario 
Gerente g2 = (Gerente) fG; // Funcionaro para Gerente 
   
Cliente c = new Cliente(); 
Autenticavel aC = c;  // Cliente para Autenticavel 
Cliente c2 = (Cliente) aC; // Autenticavel para Cliente 

 

 

 

 

 

 

Lembre-se de que quando utilizamos o cast, estamos garantindo para a JVM que a conversão está correta. 

Normalmente antes de efetuar um cast, utilizamos o instanceof para decidir se devemos fazer o cast ou não: 

/* ... */ 
if(fG instanceof Gerente){ 
 Gerente g2 = (Gerente) fG; 
} 

/* ... */ 

if(aC instanceof Cliente){ 
 Cliente c2 = (Cliente) aC; 
} 
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Se forçarmos um cast de uma variável para uma instância incorreta, ocasionaremos o seguinte erro 

java.lang.ClassCastException: 

Cliente c = new Cliente(); 
Autenticavel aC = c; 
Diretor d = (Diretor) aC; // Ocasiona ClassCastException 

• Comparando instâncias de classes ( == vs equals )Comparando instâncias de classes ( == vs equals )Comparando instâncias de classes ( == vs equals )Comparando instâncias de classes ( == vs equals )    

No início do curso vimos que para compararmos os valores de tipos primitivos utilizamos o operador ==: 

int i1 = 10; 
int i2 = 10; 
System.out.println(i1 == i2); // true 

Porém quando estamos comparando instâncias de classes, pode ser que dependendo da classe que estamos 

trabalhando nós não tenhamos o comportamento esperado, vamos usar como exemplo a classe wrapper Integer: 

Integer i3 = 10; 
Integer i4 = 10; 
Integer i5 = new Integer(10); // cria uma nova instância 
 
System.out.println(i3 == i4); // true 
System.out.println(i4 == i5); // false 

Quando comparamos instâncias de classes utilizando o operador == na verdade estamos comparando se a instância 

referenciada em memória é a mesma e não o conteúdo em si. 

A primeira comparação retorna true pois ambas as variáveis estão referenciando o mesmo objeto em memória. O  

Autoboxing é como se executássemos o comando Integer.valueOf(10), ele procura em memória se já 

temos um objeto Integer com o valor 10, se já tiver ele reutiliza a instância, caso contrário ele cria uma nova. 

Já a segunda comparação retorna false pois mesmo o valor das variáveis sendo equivalentes (10), a variável i5 

está referenciando outro objeto Integer em memória. Quando damos new Integer(10) a JVM cria uma nova 

instância mesmo já tendo um objeto Integer com o valor 10 em memória. 

Então resumindo, se você comparar instâncias de classes utilizando o operador == você estará comparando se é a 

mesma instância e não os seus valores! 

 

 

 

 

Sempre que desejar comparar o(s) valor(es) interno(s) de duas instâncias utilize o método equals(...). Veremos 

abaixo como ele funciona: 

Integer i4 = 10; 
Integer i5 = new Integer(10); 
Integer i6 = Integer.valueOf(10); 
 
System.out.println(i4.equals(i5)); // true 
System.out.println(i4.equals(i6)); // true 
System.out.println(i5.equals(i6)); // true 

Repare que agora sim retornou true em todas as comparações, independetemente de como foi criada a instância, ou 

se é a mesma ou não. 
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Todas as classes contém o método equals(...) pois herdamos ele da classe Object, porém nós devemos sobrescrever 

esse método nas nossas classes caso desejamos comparar nossas instâncias. Vamos criar uma classe simples e 

exemplificar como sobrescrever o método equals herdado de Object: 

class Pessoa { 
    String nome; 
    int idade; 
 
    @Override 
    public boolean equals(final Object obj) { 
        if (!(obj instanceof Pessoa)) { // Instância não é Pessoa 
            return false; 
        } 
        if (!((Pessoa) obj).nome.equals(this.nome)) { // Nome diferente 
            return false; 
        } 
        if (((Pessoa) obj).idade != this.idade) { // Idade diferente 
            return false; 
        } 
        return true; // Se tudo for igual 
    } 
} 

Quais campos nós vamos validar? Fica a cargo do desenvolvedor analisar se um campo é relevante ou não para 

decidirmos se duas instâncias tem o mesmo valor ou não. 

Pessoa p1 = new Pessoa(); 
p1.nome = "Teste"; 
p1.idade = 20; 
 
Pessoa p2 = new Pessoa(); 
p2.nome = "Teste"; 
p2.idade = 20; 
 
System.out.println(p1.equals(p2)); // true 

 

• Coleções (Listas, Conjuntos e Mapas)Coleções (Listas, Conjuntos e Mapas)Coleções (Listas, Conjuntos e Mapas)Coleções (Listas, Conjuntos e Mapas)    

As vezes trabalhar com arrays é um pouco trabalhoso e bem limitador, mas felizmente temos diversas classes que 

nos ajudam no dia a dia. O java nos disponibiliza um conjunto de interfaces e implementações dessas interfaces que 

nos ajudam em diversos cenários de acordo com a nossa necessidade, pois cada implementação tem suas 

particularidades. 

A grosso modo, as coleções são como ‘arrays’ auto dimensionáveis, o tamanho das coleções aumentam/diminuem 

de acordo com os valores que nós adicionamos ou removemos a elas.  

Abaixo segue a estrutura completa de interfaces e classes, porém vamos abordar apenas os itens destacados, pois 

são os tipos mais utilizados: 
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Interface ListInterface ListInterface ListInterface List    

Essa interface é utilizada para trabalhar com listas, garante que todas as implementações contém diversos métodos 

utilitários, segue os mais utilizados: 

add(...) – Adiciona um item dentro da lista; 

addAll(...) – Adiciona todos os itens de uma coleção passada como parâmetro no final da lista; 

clear() – Remove todos os itens da lista; 

contains(...) – Valida se a lista contém o objeto passado por parâmetro; 

get(...) – Obtem o item localizado no índice passado por parâmetro; 

isEmpty() – Valida se a lista está vazia; 

remove(...) – Remove o item localizado no índice passado por parâmetro; 

size() – Obtem o tamanho da nossa lista. 

* Documentação oficial da interface List. 

ArrayListArrayListArrayListArrayList    

Vamos começar por uma implementação da interface List, a mais utilizada, o ArrayList. 

Segue algumas das características dessa implementação: 

o Não garante que os itens permaneçam na ordem em que foram inseridos (LinkedList) 

o Permite valores repetidos; 

o Não ordena automaticamente. 

Exemplo de utilização: 
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List<String> al = new ArrayList<String>(); 
al.add(null); // adicionando 'null' 
al.add("XPTO"); // adicionando "XPTO" 
al.add("ABC"); // adicionando "ABC" 
al.add("XPTO"); // adicionando "XPTO" novamente 
for (String valor : al) { 
    System.out.println(valor); 
} 
// Imprimirá: 
// null 
// XPTO 
// ABC 
// XPTO 

Interface SetInterface SetInterface SetInterface Set    

Essa interface utilizada para manipulação de conjuntos, garante que todas as implementações contém diversos 

métodos utilitários, segue os mais utilizados: 

add(...) – Adiciona um item dentro do conjunto; 

addAll(...) – Adiciona todos os itens de uma coleção passada como parâmetro; 

clear() – Remove todos os itens do conjunto; 

contains(...) – Valida se o conjunto contém o objeto passado por parâmetro; 

isEmpty() – Valida se o conjunto está vazio; 

remove(...) – Remove o item localizado no índice passado por parâmetro; 

size() – Obtem o tamanho da nosso conjunto. 

* Documentação oficial da interface Set. 

HashSetHashSetHashSetHashSet    

O HashSet é a implementação mais simples da interface Set. 

Segue algumas das características dessa implementação: 

o Não garante que os itens permaneçam na ordem em que foram inseridos (LinkedHashSet) 

o Não permite valores repetidos (remove automaticamente); 

o Não ordena automaticamente. 

Exemplo de utilização: 

Set<String> hs = new HashSet<String>(); 
hs.add(null); // adicionando 'null' 
hs.add("XPTO"); // adicionando "XPTO" 
hs.add("ABC"); // adicionando "ABC" 
hs.add("XPTO"); // adicionando "XPTO" novamente 
 
for (String valor : hs) { 
 System.out.println(valor); 

Observação que se aplica a todas as interfaces e implementações das coleções: 

Como boas práticas, na declaração da variável utilize sempre a interface, ao invés da classe de implementação. 
Também para melhorar a performance, na declaração da variável e/ou na instanciação, declare dentro do 

‘diamante’ (<...>) o tipo dos objetos que a lista irá armazenar, somente classes são aceitas dentro do 

‘diamante’. Isso ajuda também a limitar quais objetos serão aceitos na lista. 



  

 

  61

 

Introdução ao Java 7 https://spigandoeaprendendo.wordpress.com/ 

} 
// Imprime: 
// null 
// ABC 
// XPTO 

TreeSetTreeSetTreeSetTreeSet    

O TreeSet faz tudo o que o HashSet faz, porém se a classe que estivermos utilizando implementar a interface 

Comparable ele ordena automaticamente. 

Segue algumas das características dessa implementação: 

o Não garante que os itens permaneçam na ordem em que foram inseridos (LinkedHashMap) 

o Não permite valores repetidos (remove automaticamente); 

o Ordena automaticamente classes quando implementam a interface Comparable. 

Exemplo de utilização: 

Set<XPTO> ts = new TreeSet<XPTO>(); 
ts.add(new XPTO("F")); 
ts.add(new XPTO("Z")); 
ts.add(new XPTO("A")); 
ts.add(new XPTO("C")); 
 
for (XPTO valor : ts) { 
 System.out.println(valor.nome); 
} 
   
// Imprime: 
// A 
// C 
// F 
// Z 

Interface MapInterface MapInterface MapInterface Map    

Essa interface utilizada para manipulação de chave/valor, garante que todas as implementações contém diversos 

métodos utilitários, segue os mais utilizados: 

get(...) – Obtem valor localizado com a chave passada por parâmetro; 

put(...) – Adiciona um chave/valor dentro do mapa; 

putAll(...) – Adiciona todos os chave/valor de um mapa passado como parâmetro; 

clear() – Remove todos os itens do mapa;  

containsKey(...) – Valida se o mapa contém a chave passada por parâmetro; 

class XPTO implements Comparable<XPTO> { 
 String nome; 
 
 XPTO(final String nome) { 
  this.nome = nome; 
 } 
 public int compareTo(final XPTO o) { 
  return this.nome.compareTo(o.nome); 
 } 
} 
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containsValue(...) – Valida se o mapa contém o objeto passado por parâmetro; 

isEmpty() – Valida se o mapa está vazio; 

remove(...) – Remove o valor localizado com a chave passada por parâmetro;  

size() – Obtem o tamanho da nosso mapa. 

values() – Obtem uma coleção com os valores do nosso mapa. 

* Documentação oficial da interface Map. 

HashMapHashMapHashMapHashMap    

O HashMap é a implementação mais simples da interface Set. 

Segue algumas das características dessa implementação: 

o Não permite chaves repetidas (sobrescreve automaticamente);  

o Ordena automaticamente chaves de alguns tipos de objetos como String e Wrappers; 

o Não ordena automaticamente chaves de classes complexas. 

Exemplo de utilização: 

Map<Integer, String> hm = new HashMap<Integer, String>(); 
hm.put(3, "Mario"); // Adiciona chave 3; valor "Mario" 
hm.put(1, "Judite"); // Adiciona chave 1; valor "Judite" 
hm.put(2, "João"); // Adiciona chave 2; valor "João" 
hm.put(1, "Judite 2"); // Adiciona chave 1; valor "Judite 2" 
 
for (Entry<Integer, String> entry : hm.entrySet()) { 
    System.out.println(entry.getKey() + " - " + entry.getValue()); 
} 
 
// Imrpime: 
// 1 - Judite 2 
// 2 - João 
// 3 – Mario 

 

 

 

 

 

 

 

Qual coleção utilizar?Qual coleção utilizar?Qual coleção utilizar?Qual coleção utilizar?    

Segue abaixo um fluxograma que nos ajuda a decidir qual a melhor collection a ser utilizada em cada caso: 
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• ExceçõesExceçõesExceçõesExceções    

Exceções são tipos de classes utilizadas para interromper o fluxo que está sendo executado. 

Antes de entrar de fato em exceções vamos criar uma estrutura de métodos encadeados para entendermos como 

funciona o fluxo de chamada entre método, ai então vamos colocando exceções no meio desse código. 
public static void main(final String[] args) { 
    System.out.println("inicio main"); 
    metodo1(); 
    System.out.println("fim main"); 
} 

private static void metodo1() { 
    System.out.println("inicio metodo1"); 
    metodo2(); 
    System.out.println("fim metodo1"); 
} 

private static void metodo2() { 
    System.out.println("inicio metodo2"); 
    int[] nums = new int[3]; 
    for (int i = 0; i < 3; i++) { 
        nums[i] = i * 2; 
        System.out.println(nums[i]); 
    } 
    System.out.println("fim metodo2"); 
} 

O resultado do nosso código resultaria no seguinte: 
inicio main 
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inicio metodo1 
inicio metodo2 
0 
2 
4 
fim metodo2 
fim metodo1 
fim main 

Agora vamos alterar o método abaixo para causar propositalmente um erro (exceção): 

private static void metodo2() { 
    System.out.println("inicio metodo2"); 
    int[] nums = new int[3]; 
    for (int i = 0; i < 4; i++) { 
        nums[i] = i * 2; 
        System.out.println(nums[i]); 
    } 
    System.out.println("fim metodo2"); 
} 

Na quarta iteração ele irá causar uma exceção ArrayIndexOutOfBoundsException: 

inicio main 
inicio metodo1 
inicio metodo2 
0 
2 
4 
java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 3 
 at... 

Repare que após a ocorrência da exceção, o programa parou de executar, para evitar que o código pare de ser 

executado devemos tratar a exceção, para isso utilizamos o comando try/catch. 

Try/CatchTry/CatchTry/CatchTry/Catch    

Veremos como tratar exceções com comando try/catch, vamos isolar o trecho do metodo3 que está sendo 

responsável por disparar a exceção ArrayIndexOutOfBoundsException: 

private static void metodo2() { 
    System.out.println("inicio metodo2"); 
    int[] nums = new int[3]; 
    for (int i = 0; i < 4; i++) { 
        try { 
            nums[i] = i * 2; 
            System.out.println(nums[i]); 
        } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { 
            System.out.println("Ocorreu uma exceção!"); 
        } 
    } 
    System.out.println("fim metodo2"); 
} 

Para utilizar o try/catch utilizamos primeiramente o comando try seguido por um par de chaves, dentro 

dessas chaves nós colocamos o trecho de código que pode vir a disparar a exceção. Após as chaves do try, 

colocamos o comando catch, e entre parênteses, passamos qual é a exceção que desejamos tratar, seguido pelo 

nome que queremos atribuir à essa exceção, também temos em seguida um par de chaves, com o código que 

desejamos executar caso a exceção declarada ocorra. E com o código acima esse seria o resultado: 
inicio main 
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inicio metodo1 
inicio metodo2 
0 
2 
4 
Ocorreu uma exceção! 

fim metodo2 
fim metodo1 
fim main 

Temos a opção de utilizar o try/catch em qualquer ponto do nosso código, dentro do metodo2 porém 

envolvendo o for inteiro, dentro do metodo1 ou até mesmo no método main. 

Lançando exceçõesLançando exceçõesLançando exceçõesLançando exceções    

Vamos aprender agora como fazemos para lançar uma exceção, para isso vamos recuperar a classe Conta que 

criamos em uma das aulas anteriores, e vamos evoluir o método sacar, vamos lançar uma exceção quando o valor 

a ser sacado for maior que o saldo da conta, evitando que o saldo da conta fique negativo: 

class Conta { 
 private double saldo; 
 
 void sacar(final double valorSaque) { 
  if (valorSaque <= this.getSaldo()) { 
   this.setSaldo(this.getSaldo() - valorSaque); 
  } else { 
   throw new RuntimeException("Saldo insuficiente: R$" + this.getSaldo()); 
  } 
 } 
 
 public double getSaldo() { 
  return this.saldo; 
 } 
 
 public void setSaldo(final double saldo) { 
  this.saldo = saldo; 
 } 
} 

Para lançar uma exceção utilizamos o comando throw, e sem seguida criamos uma nova instância da exceção 

RuntimeException do java. 

O modo que chamávamos o método permanece o mesmo, nós tratamos a exceção apenas se desejarmos: 

Conta contaJudite = new Conta(); 
contaJudite.setSaldo(100); 
contaJudite.sacar(90); 
System.out.println(contaJudite.getSaldo()); 
 
Conta contaMario = new Conta(); 
contaMario.setSaldo(50); 
contaMario.sacar(55); 
System.out.println(contaMario.getSaldo()); 

 

 

 

Temos algumas exceções do java prontas para uso, segue a hierarquia de exceções: 
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As exceções que estendem a exceção Error, são utilizadas pela JVM, e não são lançadas e nem tratadas por nós 

desenvolvedores. 

Já as exceções que estendem a exceção Exception podem ser utilizadas por nós normalmente. Não é 

recomendável lançar e nem tratar a Exception em sí. 

Temos 2 tipos de exceções, as exceções não checadas e as checadas, ou seja, exceções onde o tratamento é opcional 

e exceções que devem ser tratadas obrigatoriamente. 

Exceções não checadas (Unchecked)Exceções não checadas (Unchecked)Exceções não checadas (Unchecked)Exceções não checadas (Unchecked)    

Todas as exceções que estendem Error ou RuntimeException são do tipo não checadas, o que faz com que o 

tratamento das mesmas seja opcional, assim como foi o caso do nosso método sacar. 

Exceções Checadas (Checked)Exceções Checadas (Checked)Exceções Checadas (Checked)Exceções Checadas (Checked)    

As exceções que estendem a exceção Exception (com exeto a RuntimeException) são do tipo checadas, o que faz com 

que elas sejam obrigatoriamente tratadas (try/catch) ou repassem o tratamento (throws) para o método 

antecessor. 

Veremos como substituir a exceção utilizada no método sacar por uma exceção customizada e do tipo checada. 

Criando a exceção customizada: 

public class SaldoInsulficienteException extends Exception { 
 SaldoInsuficienteException(double saldo){ 
  super("Saldo insuficiente: R$" + saldo); 
 }  
} 
Para criar uma exceção customizada basta criar uma classe que estenda a exceção Exception ou alguma subclasse 

de Exception. Como optamos por extender Exception, criamos uma exceção customizada do tipo checada (checked). 

 

 

Agora vamos utilizá-la no método sacar: 
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void sacar(final double valorSaque) throws SaldoInsuficienteException { 
 if (this.getSaldo() >= valorSaque) { 
  this.setSaldo(this.getSaldo() - valorSaque); 
 } else { 
  throw new SaldoInsuficienteException(this.getSaldo()); 
 } 
} 

Como nós substituímos uma exceção não checada (RuntimeException) por uma exceção checada 

(SaldoInsulficienteException), nós precisamos indicar na assinatura do método, que o método pode vir a lançar a 

exceção SaldoInsuficienteException utilizando o comando throws seguido pela exceção que pode ser lançada. 

Agora no método que utilizamos o método sacar, somos obrigados a utilizar um bloco try/catch para tratar essa 

exceção: 

Conta contaJudite = new Conta(); 
contaJudite.setSaldo(100); 
try { 
 contaJudite.sacar(90); 
} catch (SaldoInsuficienteException e) { 
 System.out.println(e.getMessage()); 
} 
System.out.println(contaJudite.getSaldo()); 
 
Conta contaMario = new Conta(); 
contaMario.setSaldo(50); 
try { 
 contaMario.sacar(55); 
} catch (SaldoInsuficienteException e) { 
 System.out.println(e.getMessage()); 
} 
System.out.println(contaMario.getSaldo()); 

Como a contaJudite tinha saldo suficiente não dispara exceção, com isso não entra no primeiro bloco catch. 

Porém a contaMario não tinha saldo o bastante, disparando a exceção ao chamar o método sacar, entrando no 

segundo bloco catch. 

Lançando e Tratando mais de uma exceçãoLançando e Tratando mais de uma exceçãoLançando e Tratando mais de uma exceçãoLançando e Tratando mais de uma exceção    

Um método pode lançar mais de uma exceção, declaradas e/ou não declaradas: 

void lançadorDeExcecao(Integer var) throws  
ExcecaoChecadaCustomizadaException1, 
ExcecaoChecadaCustomizadaException2 { 

    if(var==1){ 
        System.out.println("Ok, dessa vez passa!"); 
    }else if(var==2){ 
        throw new ExcecaoChecadaCustomizadaException1();             
    }else if(var==3){ 
        throw new ExcecaoChecadaCustomizadaException2(); 
    }else{ 
        throw new NullPointerException(); 
    } 
} 
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Agora vamos criar um bloco try/catch para tratar essas exceções lançadas, temos algumas opções no 

momento de capturadas com o block catch: 

try { 
    lançadorDeExcecao(x); 
} catch (ExcecaoChecadaCustomizadaException1 e) { 
    System.out.println("Tratando exceção ExcecaoChecadaCustomizadaException1"); 
} catch (ExcecaoChecadaCustomizadaException2 e) { 
    System.out.println("Tratando exceção ExcecaoChecadaCustomizadaException2"); 
} catch (NullPointerException e) { 
    System.out.println("Tratando exceção NullPointerException"); 
} 

Podemos criar diversos blocos catch, um abaixo do outro, cada um com uma exceção, quando queremos tratar 

cada uma de maneiras diferentes. Porém devemos declarar os catch’s na ordem de exceções mais específicas 

primeiro e por último as mais genéricas (superclasses). 

Mas também podemos utilizar o bloco multi-catch para tratar todas da mesma maneira: 

try { 
    lançadorDeExcecao(x); 
} catch (ExcecaoChecadaCustomizadaException1 | ExcecaoChecadaCustomizadaException2 e) { 
    System.out.println("Tratando exceção ExcecaoChecadaCustomizadaException's” 

+ ” com multi-catch"); 
} catch (NullPointerException e) { 
    System.out.println("Tratando exceção NullPointerException"); 
} 

Para criar o bloco multi-catch é necessário apenas criar um bloco catch comum declarando N exceções 

separadas por pipe ‘|’. Assim tratamos ambas as exceções da mesma maneira. 

Outra alternativa para declarar as exceções que serão lançadas na assinatura do método, seria se considerarmos 

que as exceções checadas 1 e 2 estendem a mesma exceção (ex.: 

SuperExcecaoChecadaCustomizadaException) poderíamos colocar na declaração do método apenas a 

superclasse: 

void lançadorDeExcecao(Integer var) throws  
SuperExcecaoChecadaCustomizadaException { 

    if(var==1){ 
        System.out.println("Ok, dessa vez passa!"); 
    }else if(var==2){ 
        throw new ExcecaoChecadaCustomizadaException1();             
    }else if(var==3){ 
        throw new ExcecaoChecadaCustomizadaException2(); 
    }else{ 
        throw new NullPointerException(); 
    } 
} 

Para fazermos um tratamento genérco independente da subclasse lançada, seria utilizar a superclasse 

SuperExcecaoChecadaCustomizadaException no catch, ao invés de tratar todas as subclasses: 

try { 
    lançadorDeExcecao(x); 
} catch (SuperExcecaoChecadaCustomizadaException  e) { 
    System.out.println("Tratando a super exceção"); 
} catch (NullPointerException e) { 
    System.out.println("Tratando exceção NullPointerException"); 
} 



  

 

  69

 

Introdução ao Java 7 https://spigandoeaprendendo.wordpress.com/ 

FinallyFinallyFinallyFinally    

O bloco finally é opcional e utilizado após o(s) bloco(s) catch, ele é usado quando queremos executar alguma 

coisa independente se ocorreu algum erro no bloco try ou não: 

Conta contaJudite = new Conta(); 
contaJudite.setSaldo(100); 
try { 
    contaJudite.sacar(90); 
} catch (SaldoInsuficienteException e) { 
    System.out.println(e.getMessage()); 
} finally { 
    System.out.println("Saque Judite finalizado!"); 
} 
System.out.println(contaJudite.getSaldo()); 
 
Conta contaMario = new Conta(); 
contaMario.setSaldo(50); 
try { 
    contaMario.sacar(55); 
} catch (SaldoInsuficienteException e) { 
    System.out.println(e.getMessage()); 
} finally { 
    System.out.println("Saque Mario finalizado!"); 
} 
System.out.println(contaMario.getSaldo()); 

O bloco finally é bem simples, basta colocar o comando finally seguido por um par de chaves com o 

conteúdo que você deseja executar independente do resultado. 

Quando utilizar Checked e Unchecked?Quando utilizar Checked e Unchecked?Quando utilizar Checked e Unchecked?Quando utilizar Checked e Unchecked?    

Mais uma questão polêmica, vou expor novamente minha opnião nessa sessão. 

Utilize exceções checadas quando um fluxo ferir alguma regra de negócio, onde quem chamou o seu método já 

deva estar preparado para tratar essas exceções de alguma forma. 

Já as exceções não checadas (RuntimeException’s) são normalmente utilizadas para cenários que não deveriam 

acontecer, como parâmetros inválidos recebidos (IllegalArgumentException), problemas com dados inconsistentes 

no banco (IllegalStateException) e etc. 

Capturar e lançar nova exceçãoCapturar e lançar nova exceçãoCapturar e lançar nova exceçãoCapturar e lançar nova exceção    

Normalmente capturamos uma exceção e lançamos uma nova exceção quando desejamos converter uma exceção 

checada em uma exceção não checada. Veja como fazer: 

Conta contaMario = new Conta(); 
contaMario.setSaldo(50); 
try { 
    contaMario.sacar(55); 
} catch (SaldoInsuficienteException e) { 
    // throw new IllegalArgumentException(); 
    throw new IllegalArgumentException(e); 
} 

Repare que passamos a exceção original como argumento do construtor da nova exceção, pois é importante para 

rastrear a causa raiz do erro. Nunca lance uma nova exceção em um bloco catch sem utilizar a exceção original. 
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• Garbage collectorGarbage collectorGarbage collectorGarbage collector    

O garbage collector é responsável por limpar as instâncias em memória que não estão mais sendo referenciadas por 

variáveis. 

XPTO x1 = new XPTO(); 
x1 = new XPTO(); 

Nesse cerário criamos uma instância de XPTO em memória, atribuiríamos ela à variável x1, e em seguida 

atribuiríamos uma nova instância de XPTO novamente à variável x1. 

Após a segunda atribuição à variável x1, teríamos 2 instâncias de XPTO em memória, porém somente a segunda 

instância criada está sendo referenciada por alguma variável. Fazendo com que a primeira instância não seja 

referenciada por ninguém, sendo assim, ficando disponível para ser removida pelo garbage collector. 

A JVM que decidirá quando executar o garbage collector, há um comando para nós podemos sugerir à JVM executar 

o garbage collector, porém não há garantias de que ele será executado de fato. 

A título de curiosidade, segue o comando: 

System.gc(); 

• ConclusãoConclusãoConclusãoConclusão    

Após estudar todo este material, você agora conhece uma boa parte das funcionalidades que o java nos provê, 

porém há muito mais para aprender, não se limite aos tópicos abordados aqui, e mesmo nos tópicos vistos aqui, 

você deve pesquisar mais a fundo cada um deles para melhor dominar a linguagem java. 

O universo java é gigantesco, existem diversos frameworks que facilitam o desenvolvimento de aplicações em java, 

pesquise e continue estudando, pois, esse material é apenas o começo. 

Bons estudos! 


