
Herança 
 

Herança é o mecanismo que possibilita a definição de novas classes 
(chamadas subclasses) a partir de uma já existente (chamada super classe), 
como forma de reutilizar seus atributos e métodos.  
 

A super classe é aquela que representa as características genéricas de um 
conjunto de objectos. A subclasse, também conhecida como classe 
descendente, é aquela que estende a superclasse para incluir a representação 
de características específicas de um subconjunto desses objectos. 
 

O termo extends é utilizado na declaração de uma classe para especificar 
quem é sua superclasse. Caso ele seja omitido, como se fez em todos os 
exemplos anteriores, a classe Object será assumida como a superclasse da 
nova classe. 
 

Para referir-se a um atributo ou a método da super classe num método de uma 
subclasse, basta utilizar a referência super: 
 

super.nomeDoAtributo; 
super.nomeDoMetodo(<parametros>) 

 

Caso queira referir-se a um construtor da super classe, a sintaxe é diferente: 
 

super(<parametros>); 
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O modificador protected indica que os métodos e as variáveis podem ser 
acedidos a partir de subclasses da classe onde estão declarados, mas não a 
partir das restantes classes. 
 

public class Livro {   
  protected int paginas; 
  
  public Livro(int p) { 
    paginas = p; 
 } 
 

  public void descreve() { 
    System.out.println("Livro com "+paginas +" paginas"); 
  } 
} 
 

Pretende-se considerar um livro que é o dicionário. Um dicionário tem as 
características comuns a qualquer livro, bem como algumas características 
específicas.  
 

Uma classe que represente dicionários pode, então, ser definida como uma 
subclasse da classe que representa livros.  
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public class Dicionario extends Livro   { 
   private int entradas; 
  
  public Dicionario(int pag, int ent) { 
    super(pag);  //cria automaticamente o objecto da super classe 
    entradas = ent; 
  } 
  public void descreve() { 
    System.out.println("Dicionario"); 
    System.out.println(" Numero de paginas " + paginas); 
    System.out.println(" Numero de entradas "+ entradas); 
  } 
} 
============================ 
public class ExemploHeranca { 
  public static void main (String args[]) { 
    Dicionario dict = new Dicionario (600,10000); 
    dict.descreve(); 
  } 
} 
Output:  

Dicionario 
    Numero de paginas: 600 
    Numero de entradas: 10000 
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Construtor de uma subclasse  
 

Normalmente, o construtor de uma subclasse inclui a chamada a um construtor 
da super classe, permitindo assim, que as suas variáveis de instância possam 
ser inicializadas convenientemente.  
 

//Construtor da classe Dicionario chama o construtor da classe Livro 
public Dicionario(int pag, int ent) { 
  super(pag);  //chamada do construtor da super classe Livro 
  entradas = ent; 
} 

Nota: a instrução super() tem que aparecer antes de qualquer outra 
instrução.  
 

É possível estender uma mesma classe para criar diversas subclasses que 
herdem seus atributos e métodos. 
 

Em Java é permitida a definição de mais do que um construtor para uma 
classe.  
 

Por exemplo, no caso de se pretender ter a possibilidade de criar um 
rectângulo poderia criar-se o seguinte construtor: 

public Rectangulo(int pX, int pY, int c, int l) { 
  posX = pX; posY = pY; 
  comp = c;  larg = l; 
} 

 
 
 especificando apenas a sua localização e deixando a indicação do 
comprimento e de largura para depois, poderia criar-se um outro construtor da 
seguinte forma: 
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E no caso de se pretender ter a possibilidade de criar um rectângulo especificando 
apenas a sua localização e deixando a indicação do comprimento e de largura para 
depois, poderia criar-se um outro construtor da seguinte forma: 

public Rectangulo(int pX, int pY) { 
  posX = pX; 
  posY = pY; 
} 

 

A identificação dos métodos não é feita apenas pelo seu nome, mas pela sua 
assinatura, o que inclui o nome, o número e o tipo dos parâmetros do 
método.  
 

Quando é feita a chamada de um construtor desta classe, o compilador 
verifica qual dos construtores disponíveis corresponde à chamada, 
comparando as suas assinaturas com a chamada efectuada.  
 

Desta forma, as duas seguintes chamadas estão correctas: 
 

Rectangulo r1 = new Rectangulo (10, 10, 50, 60);  
Rectangulo r2 = new Rectangulo (20, 30);          
 

Nesta situação, em que há mais do que um construtor, diz-se que o construtor 
está sobrecarregado.  
 

O mesmo ocorre quando existem numa classe vários métodos com o mesmo 
nome, mas diferentes assinaturas.  5 



Tendo em conta a existência do segundo construtor, o primeiro pode ser alterado para: 
public Rectangulo(int pX, int pY, int c, int l) { 
  this(pX, pY); 
  comp = c; 
  larg = l; 
} 
public Rectangulo(int pX, int pY){ 
  posX = pX; 
  posY = pY; 
} 

A instrução   this(pX,pY);   chama o construtor com dois parâmetros, uma vez que 
só são fornecidos dois valores como parâmetros. Este construtor inicializa as variáveis 
de instância posX e posY. A palavra reservada this permite chamar um construtor a 
partir de outro, evitando, assim, a repetição de código. 
 

Nota: a instrução   this   deve aparecer antes de qualquer outra no construtor onde 
ocorre. 
 

Esta palavra reservada pode ser utilizada em qualquer método e não apenas em 
construtores. A sua utilização produz uma referência para o objecto em relação ao qual 
o método foi chamado. Uma utilização comum surge quando se pretende eliminar 
uma ambiguidade provocada pelo nome de uma variável de instância ser igual ao 
nome de um parâmetro de um método que a usa. Por exemplo: 

 

public void setComp(int comp) { 
  if (comp > 0)    this.comp = comp;  } 
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Modificadores de visibilidade 
 
O Conceito de encapsulamento pode ser concretizado à custa de modificadores de 
visibilidade. A utilização de modificadores de visibilidade serve para controlar o 
acesso aos métodos e variáveis de uma classe. 
 

O modificador public indica que a variável ou o método podem ser acedidos a partir 
de qualquer classe. O modificador private indica que a variável ou método só podem 
se acedidas a partir da própria classe. O modificador protected indica que os 
métodos e as variáveis podem ser acedidos a partir de subclasses da classe onde 
estão declarados, mas não a partir das restantes classes. 
 

É, por isso, comum utilizar o modificador protected na declaração das variáveis de 
instância das classes, de forma a permitir o acesso pelas subclasses que venham a ser 
criadas, mas mantendo-as invisíveis a partir de outras quaisquer classes. 
 

Nota:  A subclasse herda todos os membros da sua superclasse que não são 
private. 
 

 Exemplo:  
 

A classe UmIndividuo representa quatro características comuns para todos os 
indivíduos (nome, email, idade e sexo), a classe Professor adiciona uma 
característica específica que somente professores possuem (numero de horas 
trabalhadas), a classe Aluno adiciona duas características específicas que 
somente alunos possuem (o valor da media e a classe que frequenta). 
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UmIndividuo 
# nome: String  # idade: byte 
# email:   String  # sexo: char 
 

+ UmIndividuo(String nome, String email,byte idade,char sexo) 
+ UmIndividuo() 
+ setNome (String nome) : void       + setSexo(char  sexo):void 
+ setEmail( String email) : String     +  setIdade(byte idade): void 
+ toString( ) : String 

Professor 
- numHoras: byte 

+ Professor(String nom, String email, byte idad, 
                   char sex,byte numHoras) 
+ Professor( ) 
+ getNumHoras ( ): byte 
+ setNumHoras(byte numHoras): void 
+ toString() : String 

Aluno 
-  media: float 
- classe: byte 
 

+ Aluno(String nom,String ender,byte idade, 
                char sex,byte classe,float media) 
+ Aluno() 
+ getMedia ( ): float    + setMedia(float  m):void 
+ getClasse(): byte     + setClasse(byte c):void 
+ toString() : String 
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public class UmIndividuo { 
  protected String nome, email; 
  protected byte idade; 
  protected char sexo; 
 

  public UmIndividuo(String nome,String email,byte idade,char sexo) { 
    this.nome = nome; 
    this.email = email; 
    this.idade = idade; 
    this.sexo = sexo; 
  } 
 

  public UmIndividuo()  { this("","",(byte)0,' '); } 
  public void setNome(String nome) {this.nome = nome;} 
  public void setEmail(String email) {this.email=email; } 
 

  public void setSexo(char sexo) { 
    if(sexo=='f' || sexo=='F' || sexo=='m' || sexo=='M') 
       this.sexo=sexo; 
  } 
 
  public void setIdade(byte idade) { 
    if(idade>5) 
      this.idade=idade; 
  } 
  public String toString() { 
    return "\nNome:"+nome+" Email:"+email+" idade:"+idade+"Sexo:"+sexo ;} 
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public class Professor extends UmIndividuo { 
  private byte numHoras; 
 
  public Professor(String nom,String email,byte idad,char sex, 

        byte numHoras) { 
    super(nom,email,idad,sex); 
    this.numHoras = numHoras; 
  } 
 
  public Professor() { 
    this("","",(byte)0,' ',(byte)0); 
 } 
 
  public byte getNumHoras() { return numHoras; } 
  public void setNumHoras(byte numHoras) { 
    if(numHoras>0) 
      this.numHoras=numHoras; 
  } 
 
  public String toString() { 
    return super.toString()+"\\tnDados do PROFESSOR: "+ 
           " Numero de Horas: "+numHoras; 
  } 
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public class Aluno extends UmIndividuo { 
  private float media; 
  private byte classe; 
 
  public Aluno(String nom,String ender,byte idad,char sex, 

    byte classe,float media) { 
    super(nom,ender,idad,sex); 
    this.media = media; 
    this.classe = classe; 
  } 
  public Aluno() { this("","",(byte)0,' ',(byte)0,0); } 
   
  public float getMedia() {return media; } 
  public byte getClasse() {return classe;} 
  public void setMedia(float media) { this.media=media; } 
  public void setClasse(byte classe) { 
    if(classe >= 1 && classe <= 12) 
      this.classe = classe; 
  } 
 
  public String toString() { 
    return super.toString()+"\nDados do Aluno:\tClasse: "+ 

      classe+" Media="+media;} 
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import java.util.*; 
import java.io.*; 
public class Tarefas{ 
  private Vector v; 
 

  public Tarefas () {  
    v = new Vector(); 
  } 
 

  public void lerFichTxt() { 
    String umaLinha = "", nom = "", em = ""; 
    StringTokenizer x; 
    char sex,criterio; byte id,niv,htrab; 
    float med,sal; 
    try { 
      BufferedReader fr= 

      new BufferedReader(new FileReader("Info.txt")); 
      umaLinha= fr.readLine(); 
      while(umaLinha != null) { 
        x = new StringTokenizer(umaLinha,";"); 
        nom = x.nextToken(); 
        em =  x.nextToken(); 
      id = Byte.parseByte(x.nextToken()); 
        sex= (x.nextToken()).charAt(0); 

  criterio = (x.nextToken()).charAt(0); 
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       if (criterio == 'a' || criterio == 'A') { 
         niv = Byte.parseByte(x.nextToken()); 
         med = Float.parseFloat(x.nextToken()); 
         criaObjAluno(nom,em,id,sex,niv,med); 
       } 
     else 
       if(criterio == 'p' || criterio == 'P') { 
           htrab = Byte.parseByte(x.nextToken()); 
           criaObjProf(nom,em,id,sex,htrab); 
         } 
     umaLinha= fr.readLine(); 
     } 
      fr.close(); 
    } catch(FileNotFoundException fe) { 
        System.out.println("Ficheiro nao encontrado"); 
      } 
      catch(IOException ex){ 
        System.out.println(ex); 
      } 
   } 
 
   

13 



public void criaObjAluno(String n,String e,byte i,char s,byte ni, 
        float m) { 

  Aluno al = new Aluno(); 
  al.setNome(n); 
  al.setEmail(e); 
  al.setIdade(i); 
  al.setSexo(s); 
  al.setClasse(ni); 
  al.setMedia(m); 
  v.addElement(al); 
} 
 
public void criaObjProf(String n,String e,byte i,char s,byte h) { 
  Professor pr = new Professor(); 
  pr.setNome(n); 
  pr.setEmail(e); 
  pr.setIdade(i); 
  pr.setSexo(s); 
  pr.setNumHoras(h); 
  v.addElement(pr); 
} 
 
public int getQuantTotal() {  
  return v.size(); 
} 
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  public String toString() { 
    String ver = ""; 
    for (int n = 0; n < v.size(); n++) 
      ver += v.elementAt(n).toString(); 
    return ver; 
  } 
   
 

  public String listaProf() {  
    String ver = "";  
    UmIndividuo h;  
    Professor p; 
    for (int n = 0; n < v.size(); n++) { 
      h = (UmIndividuo)v.elementAt(n); 
      if(h instanceof Professor) { 
        p = (Professor)h; 
        ver += p.toString(); 
      } 
    } 
    return ver; 
  } 
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  public float calcMediaHoras () { 
    float m=0; int cont=0; 
    UmIndividuo h; Professor p; 
    for (int k = 0; k < v.size(); k++) { 
      h = (UmIndividuo)v.elementAt(k); 
      if(h instanceof Professor) { 
        p = (Professor)h; 
        m += p.getNumHoras(); 
        cont++; 
      } 
    } return m/cont; 
  } 
 

  public String listaAlunos() { 
    String s = "";  
    UmIndividuo x; Aluno a; 
    for (int n = 0; n < v.size(); n++) { 
      x = (UmIndividuo)v.elementAt(n); 
      if(x instanceof Aluno) { 
        a = (Aluno)x; 
        s += a.toString(); 
      } 
    } 
    return s; 
  } 
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public class Menu { 
  public static void main(String args[]) { 
    Tarefas t = new Tarefas(); 
    int op; 
    do { 
      . . . . 
      . . . . 
      switch(op) { 
        case 1: t.lerFichTxt();   break; 
        case 2: System.out.println(t.toString()); break; 
        case 3: System.out.println("Media horas dos prof="+ 

                        t.calcMediaHoras()); break; 
        case 4: System.out.println(t.listaAlunos()); break; 
        default : System.out.println("Opcao invalida!"); break; 
      } 
     } while(op!=5); 
   } 
 } 
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