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Classe

Classe.: Uma classe é o agrupamento de objetos com a mesma estrutura de
dados (definida pelos atributos ou propriedades) e comportamento
(operações), ou seja, classe são as descrições dos objetos!
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Herança

A herança é um prinćıpio da POO que permite a criação de novas classes a
partir de outras previamente criadas. Essas novas classes são chamadas de
subclasses, ou classes derivadas; e as classes já existentes, que deram origem
às subclasses, são chamadas de superclasses, ou classes base. Deste modo é
posśıvel criar uma hierarquia dessas classes, tornando, assim, classes mais
amplas e classes mais espećıficas. Uma subclasse herda métodos e atributos
de sua superclasse; apesar disso, pode escrevê-los novamente para uma forma
mais espećıfica de representar o comportamento do método herdado.
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Herança
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Herança
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Herança
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Classes abstratas

Pode-se dizer que as classes abstratas servem como “modelo” para outras
classes que dela herdem, não podendo ser instanciada por si só. Para ter um
objeto de uma classe abstrata é necessário criar uma classe mais
especializada herdando dela e então instanciar essa nova classe. Os métodos
da classe abstrata devem então serem sobrescritos nas classes filhas.

7/18



Interfaces

As interfaces são padrões definidos através de contratos ou especificações.
Um contrato define um determinado conjunto de métodos que serão
implementados nas classes que assinarem esse contrato. Uma interface é
inteiramente abstrata, ou seja, os seus métodos são definidos como abstract,
e as variáveis por padrão são sempre constantes (static final).
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Polimorfismo

Permite que um mesmo nome represente vários comportamentos.
Polimorfismo denota uma situação na qual um objeto pode se comportar de
maneiras diferentes ao receber uma mensagem.
Poli = muitos Morfo = formas
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Polimorfismo
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Polimorfismo
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Polimorfismo
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Diagrama de Classe

Diagrama de classes é uma representação estática utilizada na área da
programação para descrever a estrutura de um sistema, apresentando suas
classes, atributos, operações e as relações entre os objetos.
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Diagrama de Classe - Relacionamento entre Objetos
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Diagrama de Classe - Grupo1 - 2018/2
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Diagrama de Classe - Grupo2 - 2018/2
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Diagrama de Classe - Grupo3 - 2018/2
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Diagrama de Classe - Grupo3 - 2018/2
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