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Até Aqui

● Introdução a POO e sua implementação em Java
● Atributos, métodos e encapsulamento dos mesmos
● Trabalhando com aplicativos e classes em Java
● Construtores de classes
● Sobrecarga de métodos
● Arrays em Java



   

Na Aula de Hoje

● Reutilização de classes: o problema da reutilização de 
código em POO

● Composição de classes

● Herança



   

Reutilização de Código

● A reutilização de código não é mais que a possibilidade de 
aproveitar as rotinas que já estejam implementadas e seu 
funcionamento tenha sido comprovado. 

● A reutilização de código diminui a necessidade de escrever 
novas rotinas, economizando o trabalho do programador e 
diminuindo a possibilidade de erros. 

● As linguagens estruturadas modernas permitem a 
reutilização de código mediante a implementação de 
bibliotecas de procedimentos e funções.



   

Reutilização de Classes

● As linguagens de POO permitem criar novas classes 
utilizando como base outras classes já existentes. As classes 
criadas com esta técnicas poderão conter todos os atributos e 
métodos da classe original além de poder adicionar 
características particulares da nova classe.

Exemplo: 
Temos uma classe Data  que tem os atributos para 
representar uma data pelo seu dia mês a ano e 
queremos, em determinada aplicação, utilizar um 
modelo de DataSemestre  utilizada para representar 
as datas de destaque durante o semestre letivo. Este 
modelo tem um novo atributo que armazena a 
descrição da importância do fato.



   

Reutilização de Classes
● Não podemos utilizar a classe já implementada e também 
não é interessante incrementar um novo atributo a esta 
classe já que isto modificaria todas as aplicações anteriores 
da classe Data. 
● As vezes não temos o código fonte da classe que queremos 
utilizar como ponto de partida, apenas a documentação 
sobre a mesma. 
● Em Java podemos criar uma nova classe  baseada na classe 
anterior sem ter que copiar o código da mesma para a nova 
classe
● Isto pode ser feito via:

● Composição de classes
● Herança



   

Composição de Classes

● A composição de classes consiste criar uma nova classe 
que tenha como atributos uma instância da classe já 
existente 
● No exemplo anterior pode-se criar uma nova classe com 
um atributo de tipo Data  e um String  para descrever os 
fatos importantes do dia. 
Exemplos:
15 de Junho de 2006: Corpus Christi
23 de Junho de 2006: São João
24 de Junho de 2006: São João
25 de Junho de 2006: São João
28 de Junho de 2006: Feriado Municipal de Ilhéus



   

Composição de Classes
● A reutilização de classes via mecanismos de composição 
de classes pode ser utilizada quando consideramos que a 
classe é composta por instâncias da classe que esta sendo 
reutilizada. 
● Nem sempre o mecanismo de composição é o mais natural 
para reutilização de classes. Especialmente quando se quer 
definir uma classe simples para servir de base para criar 
classes mais específicas. 
● Nestes casos o mecanismo de herança  permite que 
criemos uma nova classe utilizando como base uma classe já 
existente.



   

Herança

● Quando utilizamos herança estamos criando uma nova 
classe que chamamos de subclasse  (DataFSemestre) 
utilizando como base uma classe já existente que chamamos 
de superclasse (Data).
● A subclasse, na sua declaração contem a palavra-chave 
extends, seguida do nome da superclasse.
● O construtor da subclasse recebe todos os argumento 
necessários para inicializar os atributos da superclasse e os 
novos atributos que ela possui.
● Para inicializar os atributos da superclasse, quando estes 
são private, utilizamos a palavra-chave super  para 
chamar o construtor da superclasse



   

Herança
● Os métodos da superclasse podem ser modificados na 
subclasse para atender às novas exigências. Nestes casos 
pode-se utilizar a palavra-chave super, novamente, para 
chamar o método da superclasse para modificar os atributos 
privados herdados dela.

● Na implementação de uma subclasse podemos utilizar 
também o mecanismo de composição, se for necessário, 
para representar alguns dos atributos ou variáveis da nova 
classe. 



   

Herança

● Construtores da superclasse são chamados simplesmente 
com a palavra-chave super seguida dos argumentos.
● Métodos da superclasse são chamados com a palavra-
chave super  seguida do nome do método e dos 
argumentos.
● Construtores da superclasse somente podem ser 
chamados de construtores da subclasse e, mesmo assim, 
somente se forem declarados na primeira linha do 
construtor.
● Somente os métodos e construtores da superclasse 
podem ser chamados desde a subclasse. 



   

Mãos na massa

● Reveja o exemplo que foi apresentado em sala de 
aula sobre a classe DataSemestre utilizando 
herança.
● Reveja o exemplo que foi discutido na aula anterior 
sobre a classe Pessoa e seus possíveis 
desdobramentos.
● Implemente uma lista de instâncias da classe 
Pessoa. Esta lista deve utilizar um vetor para 
armazenar as instâncias ordenadas por ordem alfabética 
(revise a classe String). O tamanho da lista deve ser 
definido no construtor.



   

HerançaHerança
Pessoa

______________________
- nome
- identidade
- nascimento
______________________
- Pessoa()
- toString()

PacienteDeClinica
______________________
- planodeSaude
______________________
- PacienteDeClinica()
- toString()

Funcionario
______________________
- admissão
- salário
______________________
- Funcionario()
- toString()
- qualSalario()

ChefeDeDepartamento
______________________
- departamento
- promoçãoAChefe
______________________
- ChefeDeDepartamento()
- toString()
- qualDepartamento()
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