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Cronograma

• Conceitos


• Palavra abstract


• Sobrescrita 
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Conceitos
• Composição


• “tem um”


• Ex: Pessoa tem um endereço


• Herança


• “é um”


• Ex: Cliente é uma pessoa
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Herança

Paul J. Deitel

“é uma forma de reutilização de software em que 
uma nova classe é criada absorvendo membros de 

de uma classe existente e aprimorada com 
capacidades novas ou modificadas”
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Herança
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Herança
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Objetivo
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Termos na Herança

• Superclasse


• SubClasse



2019

Estrutura
public class Pessoa {}

public class Fornecedor extends Pessoa {} 

public class Pessoa { 

    public Pessoa() { } 

public class Fornecedor extends Pessoa { 

    public Fornecedor() { 
       super(); 
    } 
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Construtor
public class Pessoa { 

    private String nome; 

    public Pessoa(String nome) { 
        this.nome = nome; 
    } 

public class Fornecedor extends Pessoa { 

    public Fornecedor(String nome) { 
       super(nome); 
    } 
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Classe abstrata

public abstract class Pessoa { 

Pessoa pessoa = new Pessoa(); 
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Atributos

public abstract class Pessoa { 

    protected String nome; 
    protected String apelido 
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Métodos

public String getNomeCompleto() { 
    return nome + " " + sobrenome; 
} 

public abstract void falar(); 
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Sobrescrita

public class Cliente extends Pessoa { 
     
    @Override 
    public void falar() { 
         
    } 
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Herança

Pessoa pessoa = new Cliente(); 

Cliente cliente = new Pessoa(); 
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Casting

Pessoa pessoa = new Cliente(); 
pessoa.falar(); 

((Cliente) pessoa).comprar(); 



2019

Final

public final class Cliente extends Pessoa { 

public class ClienteEspecifico extends Cliente { 
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Object
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Conclusão
• Herança é uma forma de reaproveitar código


• Podemos criar classes “pai”(superclasse) como abstrata 
para evitar que sejam instanciadas


• Podem definir métodos como abstracto em classes 
abstratas para obrigar a criação dos métodos nas 
subclasses


• Podemos utilizar atributos e métodos como protected para 
utilizar nas classes “filhas”(subclasse)


• Cuidado com o encapsulamento na superclasse
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Complementar

• https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/
subclasses.html


• https://www.caelum.com.br/apostila-java-orientacao-
objetos/heranca-reescrita-e-polimorfismo/

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/subclasses.html
https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/IandI/subclasses.html
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Exercícios
• Criar uma estrutura de hierarquia de classes com pelo 

menos 2 níveis abaixo da classe inicial Animal. (obs: as 
classes devem conter atributos e métodos);


• Criar a seguinte hierarquia de classes: Figura, Circulo e 
Quadrado, onde as subclasses devem calcular a área. 
(círculo: A=3,14 x raio² | quadrado = base x altura );


• Criar uma hierarquia de classes relacionados ao contexto 
pessoa (Cliente, Fornecedor, etc) e criar um programa 
que imprima o nome completo de todas pessoas de uma 
lista independente da subclasse;
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Exercícios
• Criar uma hierarquia de classes para uma loja que venda 

de livros, revistas e jogos. Sobrescreva o método toString() 
para que imprima: 


• Para livros: nome, preço e autor;  


• Para revistas: nome, preço, categoria, edição; 


• Para jogos: nome, preço, categoria


• Criar uma hierarquia de classes para atender uma empresa 
prestadora de serviço. A empresa oferece os serviços de 
empréstimo, seguro de veículo e seguro de vida.


