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Até Aqui

● Modelos e POO
● Classes e sua implementação em Java
● Encapsulamento
● Tipos de dados nativos em Java
● Sintaxes de atributos e métodos
● Criando instâncias de classes
● Aplicativos em Java
● Construtores de classes 
● Sobrecarga de métodos
● Atributos e métodos da classe



   

Na Aula de Hoje

● Operadores lógicos

● Estruturas de seleção: if-else, switch

● Estruturas de repetição: while, do-while, for

● Arrays em Java



   

Operadores Lógicos

● As estruturas de decisão e controle se baseiam na 
avaliação expressões que utilizam um conjunto de 
operadores lógicos.
● Em Java, este conjunto de operadores se derivam dos 
operadores na linguagem C.

menor ou igual que <=

igual a==

diferente de!=

menor<
maior ou igual que>=
maior que>
SignificadoOperador



   

Operadores Lógicos

● Os operadores lógicos em Java podem ser utilizados para 
comparar tipos de dados numéricos nativos.
● Os operadores == e != podem ser utilizados para comparar 
referências. Lembrar que nestes casos a comparação é feita 
com base nas referências e não com o conteúdo das mesmas. 
● Comparar instâncias de classes deve ser feito com métodos 
específicos implementados em casa classe.
● Lembrar que comparações absolutas com expressões de 
ponto flutuante pode gerar resultados inesperados.
● Os operadores lógicos em Java, ao contrario que em C, 
retornam valores boolean e não 0 ou 1.  



   

Operadores Lógicos

● As expressões lógicas podem ser relacionadas com ajuda 
dos operadores && (AND, E lógico) e || (OR, OU lógico).

● Para manipular este tipo de expressões temos ainda o 
operador ! (NOT, Não lógico ou negação).

● O que acontece quando temos uma expressão onde se 
misturam vários operadores lógicos? 



   

Estruturas de Seleção

Estrutura de seleção dupla if\else, seleciona entre dois 

blocos de instruções diferentes.
Sintaxe:
if(condição)
   {Instruções}
ou
if(condição)
   {Instruções}
else
   {Instruções}



   

Estruturas de Seleção

Estrutura de seleção múltipla switch, seleciona entre muitos blocos 

de instruções diferentes.
Sintaxe: 
switch(expresão){
case constante1

comandos
break;

case constante2
comandos
break;

default
comandos

}



   

Estruturas de Repetição

Estrutura de repetição while, prrmite ao programador 

especificar que uma ação deve ser repetida enquanto uma 
determinada condição for verdadeira.

Sintaxe:
while(condição){
  bloco de instruções
}
Caso a condição seja falsa na primeira vez o bloco nunca é 
executado



   

Estruturas de Repetição

Estrutura de repetição do-while, permite ao 

programador especificar que uma ação deve ser repetida 
enquanto uma determinada condição for verdadeira.

Sintaxe:
do{
  bloco de instruções
}while(condição)
O bloco é executado pelo menos uma vez, mesmo que a 
condição seja falsa.



   

Estruturas de Repetição
• Sintaxe da estrutura for

for (expressão1; expressão2; expressão3)

  Bloco de instruções

• expressão1 = inicialização

• expressão2 = condição

• expressão3 = incremento



   

Arrays Unidimensionais
● A declaração de arrays em Java é feita usando colchetes.
int[] vetorDeInteiros
char[] vetorDeCarateres
double[] vetorDeReais
● Estamos declarando referências a vetores. Estas referências 
tem que ser inicializadas. 
vetorDeInteiros = new int[10]
vetorDeCarateres = new char[30]
vetorDeReais = new double[45]
● O índice para acessar um elemento de um vetor deve ser 
sempre um inteiro positivo entre 0 e o tamanho do vetor menos 
um.
● Um vetor, depois de inicializado, não pode ter seu tamanho 
modificado.



   

Array de Instâncias de Classes

●Um vetor de instâncias de classes é declarado de forma 
semelhante 

Data vetorDeData[] = new Data[50];
●Cada elemento do array é uma referência e tem que ser 
inicializado individualmente.

VetorDeData[1] = new Data(5,5,2005); 

●Cada array tem um atributo length  que armazena o 
tamanho dele

tamanho = vetorDeData.legth;



   

Array Multidimensional
● Em java podemos criar arrays com um o mais índices.
 double [][] matriz ;
● Cada par de colchetes na declaração representam uma 
dimensão do array
● A inicialização do array é semelhante
 matriz = new double [10][20];
● Em Java arrays multidimensionais são tratados como 
arrays de arrays. Desta forma podemos ter arrays 
multidimensionais irregulares
matriz = new double [10][];
for(i=0; i<10;i++){

matriz[i]=new double[i+1];
}



   

Argumento de Linha de Comando

Até agora não trabalhamos com os parâmetros da função 
main de um aplicativo.

Public static void main(String[] arg){
if(arg.length == 0){

System.out.println(“Sem argumentos”);
System.exit(1);

}
for (int i = 0; i< arg.length;i++)

System.out.println(arg[i]);
}
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