
 

AULA TEÓRICA 4 
 

Tema 5. Ficheiros 
 

 

Ficheiro do tipo texto 
Ø Classe File 
Ø Criação. Manipulação. 
Ø Classe StringTokenizer 

Ficheiros de Objectos 
Ø  Criação. Manipulação 
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Em Java cada ficheiro é considerado como um fluxo sequencial de bytes. 
Cada ficheiro acaba com um marcador de fim de ficheiro.  

Ficheiros 
A entrada de dados (leitura) permite transmitir informação do teclado para a 
memória central, enquanto que a saída de dados (escrita) possibilita a 
transmissão de informação da memória central para o ecrã do computador. 
Estes fluxos de dados, teclado - memória e memória - ecrã, permitem ao 
programa comunicar com o utilizador: 
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Um programa Java abre um ficheiro através de criação de um objecto e 
associação de um fluxo de bytes a este objecto.  

Na verdade, Java cria três objectos de fluxo:  
 

System.in (permite que um programa insira bytes pelo teclado), 
System.out (permite gerar como saída dados no ecrã)  e 
System.err (permite gerar como saída mensagens de erro no ecrã).  

Java inclui várias classes que permitem definir estes fluxos de dados, cada 
uma das quais é adequada a um determinado tipo de dados e forma de 
representação.  

Estas classes foram incluídas na biblioteca java.io, pelo que esta deve 
ser importada para qualquer programa que as use.  
 

Os programas fazem processamento de ficheiros usando classes da 
biblioteca java.io, pelo que esta deve ser importada para qualquer 
programa que as use.  

3 



  
A biblioteca java.io contem classes: 
 

•  FileReader  para entrada baseada em caracteres de um ficheiro;  
•  FileWriter    para saída baseada em caracteres para um ficheiro; 
•  FileInputStream  para entrada baseada em bytes de um ficheiro;  
•  FileOutputStream   para saída baseada em bytes para um ficheiro. 
  
Os ficheiros são abertos criando-se objectos dessas classes de fluxo. 
 
Java oferece 58 classes distintas para realizar entrada/saída.  
 

A hierarquia de classes de java.io é bastante grande e relativamente 
complexa pois possui classes para o processamento de entrada e saída em 
ficheiros de acesso sequencial, aleatórios e compactados. 

 

Classe File  
 

O objectivo principal da classe File é criar uma representação lógica do 
ficheiro e evitar que o programador tenha que se preocupar com as formas 
como os diversos SO lidam com ficheiros. Esta classe pode também ser 
usada para representar directórios, bastando que o parâmetro seja o nome de 
um directório, em vez de um ficheiro. 
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A criação de um objecto da classe File não garante por si só a criação de 
um ficheiro, ou directório em disco. No entanto, se o ficheiro já existir, este 
objecto fornece alguns métodos que podem ser úteis. No caso dos 
directórios, esta classe pode mesmo ser utilizada para a sua criação, o que 
pode ser útil para organizar os ficheiros manipulados por um programa. 
Alguns métodos da classe File: 
 

delete()          apaga o ficheiro ou directório; 
exists()          devolve true se o ficheiro ou directório existir e false caso contrário; 
length()          devolve o tamanho do ficheiro (não funciona com directórios); 
renameTo(File)  altera o nome do ficheiro ou directório para o nome do objecto  

   que recebe como parâmetro; 
setReadOnly() marca o ficheiro ou directório como só de leitura; 
mkdir()  cria um subdirectório no directório corrente. 
 
 

Uma das operações que pode ser assegurada por objectos da classe File é 
a verificação da existência de um ficheiro: 
 
File f1 = new File("c:/Trabalhos/UmFich.txt"); 
if (f1.exists()) 
  System.out.print("Ficheiro existe"); 
else 
  System.out.print("Ficheiro não existe"); 
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Ficheiros de tipo texto 
 

Os ficheiros de texto só podem conter caracteres. Para guardar valores de 
outros tipos em ficheiros de texto, é necessário converter estes valores para 
cadeias de caracteres. 
 

File f1 = new File(nomeDoFicheiro);  
 

 Preparação de ficheiro para leitura: 
 

FileReader frd =new FileReader(new File(nomeDoFicheiro)); 
BufferedReader fR = new BufferedReader (frd); 
 

 ou de forma abreviada: 
FileReader frd = new FileReader(nomeDoFicheiro); 
BufferedReader fR = new BufferedReader (frd); 
 

 Preparação de ficheiro para escrita: 
 

FileWriter fwt =new FileWriter(new File(nomeDoFicheiro)); 
BufferedWriter fW = new BufferedWriter (fwt); 
 

 ou de forma abreviada: 
 

FileWriter fwt = new FileWriter(nomeDoFicheiro); 
BufferedWriter fW = new BufferedWriter (fwt); 6 



As classes FileReader e FileWriter são específicas de ficheiros de 
caracteres, permitindo a sua leitura ou escrita caracter a caracter. Para 
conseguir a leitura e escrita mais rápida, linha a linha, e armazenado tais 
dados num buffer, reduzindo o número de operações físicas, utilizam-se as 
classes: BufferedReader (para leitura) e BufferedWriter (para 
escrita) . 
 
No caso da abertura de um ficheiro em modo de escrita, pode verificar-se 
uma de duas situações: o ficheiro não exista e os seus conteúdos são 
apagados. Em qualquer dos casos, o processo de abertura de um ficheiro 
para escrita resulta num ficheiro vazio. 
 

Para fechar ficheiros utiliza-se o método close() da classe 
BufferedReader e BufferedWriter. 
 

A leitura de uma linha a partir de um ficheiro de texto pode ser feita 
utilizando o método readLine() da classe BufferedReader. 
A escrita num ficheiro de texto pode ser feita utilizando o método 
write(umaString). 
 

É necessário indicar ao compilador que o método pode gerar ou propagar 
um erro do tipo IOException, que se verifica por exemplo, quando se 
tenta abrir para leitura um ficheiro inexistente. 
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Exemplo: Criar um ficheiro de texto com 15 linhas, em cada linha escrever um 
só numero (começando pelo 1). Ler do ficheiro os números, achar o produto 
deles e visualizar no ecrã . 
 

import java.io.*; 
public class EscrLerFichNumeros { 
  public static void main (String args[]) { 
    String nomeFich = "Criarnum.txt"; 
    escreverNum(nomeFich); 
    lerNum(nomeFich); 
  } 
   

  public static void escreverNum (String nF) { 
    final int MAX = 15; 
    String str = ""; 
    try { 
      FileWriter fw = new FileWriter(nF); 
      BufferedWriter fichOut = new BufferedWriter(fw); 
      for (int i = 1; i <= MAX; i++) { 
        fichOut.write(str.valueOf(i));  
        fichOut.newLine(); 
      } 
      fichOut.close(); 
     } catch (IOException ex){ 

  System.out.println(ex.getMessage()); } 
  }  
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public static void lerNum (String nomeF) { 
  int numero; byte cont = 0; long prod=1;String umaLinha = ""; 
  try { 
    FileReader fr = new FileReader(nomeF); 
    BufferedReader fichIn = new BufferedReader(fr); 
    while (umaLinha != null) {    // ate atingir fim de ficheiro 
      umaLinha = fichIn.readLine(); 
      if (umaLinha != null) {    
        numero = Integer.parseInt(umaLinha);  
        System.out.println (numero); 
        prod *= numero; 
        cont++; 
      } 
      else 
        System.out.println ("Fim do ficheiro!"); 
    } 
    fichIn.close(); 
  }catch (FileNotFoundException fn){ 
      System.out.println(" Ficheiro nao encontrado!"); 
  }catch (NumberFormatException nn){ 
     System.out.println(nn.getMessage()); 
  }catch (IOException ex){ 
    System.out.println(ex.getMessage()); } 
    System.out.println ("Produto de "+cont+" numeros="+prod); 
 } } 
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Na fase leitura do ficheiro não se usou o conhecimento 
de que o ficheiro contém quinze linhas. Geralmente, 
quando se manipulam ficheiros, a dimensão destes não 
é conhecida, pelo que o ciclo de leitura terá que 
determinar quando o ficheiro termina.  
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Classe StringTokenizer 
 
Muitas vezes é necessário dividir uma cadeia de caracteres nas palavras que a 
compõem. Isso é possível utilizando apenas métodos da classe String. No 
entanto, a classe StringTokenizer, definida na biblioteca java.util, inclui 
um conjunto de métodos que permitem obter o mesmo resultado de uma forma 
mais simples.  
 

import java.util.StringTokenizer; 
public class DivisaoDeString { 
  public static void main(String args[]) { 
    String frase = "Programar aprende-se programando"; 
    StringTokenizer d = new StringTokenizer(frase); 
    while (d.hasMoreElements()) { 
      String palavra = d.nextToken(); 
      System.out.println(palavra); 
    } 
  } 
} 
 
A separação das palavras que constituem a cadeia de caracteres é conseguida 
à custa de dois métodos da classe StringTokenizer.  
 



 

O método hasMoreElements() permite determinar se a divisão já foi 
completada. Quando tal acontecer, este método devolverá false, levando ao 
fim o ciclo while. Por sua vez, o método nextToken() devolve a próxima 
palavra da cadeia de caracteres. Para o fazer, considera que as palavras estão 
separadas por um ou mais espaços em branco.  
 

Output: 
 Programar 
 aprende-se 
 programando 

 
A classe StringTokenizer tem outro construtor que pode ser utilizado 
quando se pretende utilizar um separador diferente. Por exemplo, no caso de 
desejar considerar o ponto e vírgula poderia fazer: 
 

 StringTokenizer x = new StringTokenizer(frase, ";"); 
 

Exemplo de leitura de dados de um ficheiro do tipo texto com extração do valor 
do preço para cálculo de valor total. Ficheiro possui a seguinte informação: 

 

1111;cadeira;2500 
1321;mesa;120 
. . . .  12 



 

public static void lerDoFicheiro(String nf) { 
 StringTokenizer str; //uma porção de informacao a ser dividia por Str.Tokenizer 
 String umaLinha="", nomeArtigo; 
 int cod, cont=0; float s = 0, preco; 
 try { 
   FileReader fr = new FileReader(nf); 
   BufferedReader fichIn = new BufferedReader(fr); 
   umaLinha = fichIn.readLine(); 
   while (umaLinha != null) {  // enquanto não atingir o fim de ficheiro 
     str = new StringTokenizer (umaLinha,”;”); 
     cod = Integer.parseInt(str.nextToken());          //extrai o código 
     nomeArtigo = str.nextToken();          //extrai nome de artigo 
     preco = Float.parseFloat(str.nextToken()); //extrai o preço 
     s += preco;                     //acumula a soma dos preços 
     System.out.println (cod+"\t"+nomeArtigo+"\t"+preco); 
     umaLinha = fichIn.readLine(); 
     cont++; 
   } 
 System.out.println("Preço médio de "+cont+" produtos="+ s/cont); 
 fichIn.close(); 
 } catch (FileNotFoundException a) { 
   System.out.println("Ficheiro "+nomeFich+"nao encontrado!"); 
 }catch (NumberFormatException nn){ 
     System.out.println(nn.getMessage());  
 }catch (IOException b) { System.out.println(b); }} 
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Ficheiros de objectos 
  
O método writeObject() da classe ObjectOutputStream serve para 
organizar os dados do objecto, de modo a que possam ser enviados 
sequencialmente para o ficheiro através do fluxo de saída de dados. 
 

O método readObject() da classe ObjectInputStream recolhe os 
dados do fluxo de entrada e reorganiza-os, de forma a reconstruir um objecto 
igual ao inicialmente escrito.  
 

No caso do programador pretender armazenar em ficheiro objectos de classes 
definidas por si, terá que indicar expressamente que autoriza a sua 
reorganização para armazenamento em ficheiro. 
 

Para isso deve acrescentar ao cabeçalho dessas classes as palavras 
reservadas implements Serializable, por exemplo: 
  

 public class Estudante implements Serializable 
  
Este cabeçalho permite que todos os objectos da classe Estudante possam 
ser fornecidos ao método writeObject() para serem enviados para um 
ficheiro. De igual modo, o método readObject() pode ser usado para ler 
dados do ficheiro e construir um objecto correspondente em memória central.  
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É importante notar que apenas as variáveis de instancia (atributos) de um 
objecto são incluídas no ficheiro.  
 

As variáveis globais ou de classe que um objecto utilize não são incluídas no 
ficheiro, dado que não são sua propriedade, mas sim da classe, podendo ser 
partilhadas por todos os objectos dessa classe. 
 

No caso dos ficheiros de texto, foram utilizadas as classes FileReader  e  
FileWriter para estabelecer os fluxos de dados, uma vez que se tratava 
apenas de caracteres. Neste caso, a utilização destas classes não é 
adequada. 
O processo de criação de fluxos de dados pode ser assegurado por: 
 

FileInputStream fin = new FileInputStream(new File(nF)); 
FileOutputStream fout=new FileOutputStream(new File(nF)); 
 

 Ou, abreviadamente: 
 

FileInputStream fin = new FileInputStream (nF); 
FileOutputStream fout=new FileOutputStream (nF); 
 

ObjectInputStream obin = new ObjectInputStream (fin); 
ObjectOutputStream obout = new ObjectOutputStream (fout); 
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Se o ficheiro já existir, a instrução de abertura para escrita provoca o apagamento de 
todos os dados nele existentes. 
Exemplo de gravação de dados num ficheiro de objectos: 
import java.io.*; 
public class Estudante implements Serializable { 
  private String nome; 
  private int idade; 
 

  public Estudante (){ 
  nome = validarNome(); 
  idade = validarIdade(); 
  } 
  . . . 
} 
import java.io.*; 
public class EstFicheiro { 

  public void gravarFichObj(){ 
  try { 
    FileOutputStream f = new FileOutputStream("Alunos.dat"); 
    ObjectOutputStream s = new ObjectOutputStream(f); 
    Estudante estObjecto = new Estudante(); 
    s.writeObject(estObjecto);    
    s.close(); 
   } catch (IOException dd){ 

 System.out.println(dd.getMessage()); }} 
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public void lerFichObj() { 
    try { 
      FileInputStream fin = new FileInputStream ("Alunos.dat"); 
      ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fin); 
      Estudante e = (Estudante) in.readObject(); 
      System.out.print("Dados do estudante: " + e.toString(); 
      in.close(); 
   } catch (FileNotFoundException fe){ 

 System.out.println("Ficheiro nao encontrado"); 
   } catch (ClassNotFoundException cl){ 

 System.out.println(cl.getMessage()); 
   } catch (IOException ii){ 

 System.out.println(ii.getMessage());  
   } 
 } 
} 
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