
 

JAVA 

TÓPICOS ESPECIAIS DE 

PROGRAMACAO 

ORIENTADA A OBJETOS 

 

 

LABORATÓRIO 1 

 

 

 
PROF. EMILIO PARMEGIANI 

  



Iniciar a IDE de desenvolvimento Eclipse através do seu ícone: 

 

Será solicitado que selecione um workspace. O Workspace é seu espaço de trabalho onde 

serão armazenados seus projetos. Define uma pasta para ser seu workspace e clique em OK. 

 

Abaixo estão detalhadas as principais áreas da ferramenta: 

 

  

Package Explorer: 

Acesso aos arquivos 

e projetos 

Outline: lista os 

elementos e métodos 

da classe ativa 

Problems: exibe erros 

e alertas gerais da 

aplicação 

Área de trabalho 

Barra de ferramentas 



EXERCÍCIO 1 – Neste exercício vamos entender como criar uma novo projeto e como executar 

uma aplicação . 

Abra o menu File, New, Java Project. 

 

Em Project Name, entre com o nome do seu projeto: MeuPrimeiroProjeto. Clique em Finish. 

 



Na janela Package Explorer, abra o projeto MeuPrimeiroProjeto, clique com o botão direito 

sobre a pasta src, New, Class. 

 

Na janela New Java Class, digite o nome da classe no campo Name: Hello 

Marque a opção “public static void main(String[] args)” 

Clique em Finish. 

 



Veja que o Eclipse criou a classe e criou o método main, utilizado para iniciar nossa aplicação. 

Veja também na janela Outline a estrutura de elementos da classe Hello. 

 

DICA: Para facilitar nossa localização dentro do código, exiba os números de linhas no editor. 

Para isso clique com o botão direito do mouse na barra cinza logo a esquerda do código. 

Selecione a opção “Show Line Numbers” 

 



Dentro do método main, após a linha de comentário, digite a palavra System. Pressione a tecla 

. (ponto) e veja que será aberto o menu de elementos e métodos contidos na classe System. 

Caso o menu não apareça, é possível força-lo através da combinação de teclas Ctrl+Espaço. 

 

Em seguida selecione (ou digite) out, e pressione novamente a tecla . (ponto). Selecione a 

opção println().  

 

Perceba que após abrir o menu, caso continuemos digitando o nome do comando desejado, 

será aplicado um filtro no menu facilitando assim a busca pelo método desejado. 



 

DICA: Para utilizar o comando System.out.println(), podemos digitar o atalho sysout, e em 

seguida pressionar a combinação de teclas Ctrl+Espaço. O Eclipse irá escrever 

automaticamente o comando completo. 

 

 

Dentro dos parâmetros do método, digite “Olá mundo!!!”. 



 

Salve seu arquivo. 

Para executar basta clicar no botão Run da barra de ferramentas. Também é possível executar 

através do menu Run, Run, ou também através da combinação de teclas Ctrl+F11. 

 

Na parte inferior da IDE será exibida a janela Console, utilizada para exibir as mensagens de 

saída programadas. A Console funciona como a saída do programa quando executado através 

do prompt do MS-DOS. 

 



EXERCÍCIO 2 – Neste exercício vamos aprender como utilizar o argumento “args” através da 

IDE Eclipse. 

Crie um novo projeto de nome Argumentos. 

Crie uma nova classe com o nome Argumentos (não esqueça de marcar para que seja criado o 

método main e assim nos economize tempo). 

No método main, escreva o seguinte código: 

public class Argumentos { 
 
 /** 
  * @param args 
  */ 
 public static void main(String[] args) { 
  // TODO Auto-generated method stub 
   
  for (int i = 0; i < args.length; i++) { 
    
   System.out.println("Argumento [" + i + "]: " + args[i]); 
    
  } 
 
 } 
 
} 

Execute a aplicação. 

A saída foi: NADA. 

Não foi exibido nada na saída pois não foi informado nenhum valor como argumento da 

aplicação. 

Para passar os parâmetros, clique com o botão direito na janela Package Explorer sobre a 

classe Argumentos, selecione a opção Run As e Run Configurations... 



 

Ou também através do menu Run, opção Run Configurations... 

 

Na janela Run Configurations, selecione a aba Arguments. Na caixa Program arguments, 

escreva quais argumentos queira. No exemplo abaixo utilizamos as palavras UM DOIS TRES. No 

Java, os argumentos são separados pelo caracter Espaço. 



 

Clique no botão Run. 

Na janela Console será apresentada a saída do programa. 

 

Neste exemplo utilizamos um laço do tipo For para percorrer todas as posições do array args 

do método main, exibindo cada valor em uma linha na saída do programa. 

  



EXERCÍCIO 3 – Neste exercício utilizaremos o conceito de criação e classes e aprenderemos 

como utilizar os métodos construtores. 

O método construtor é semelhante a um método comum, porém possui alguns pontos 

importantes. 

Através do método construtor podemos enviar valores para a classe que serão utilizamos na 

“construção” da instancia da classe. 

O método construtor deve possuir o mesmo nome da classe, portanto deve ser nosso único 

método que inicia com letra maiúscula. 

O método construtor nunca terá um tipo de retorno. 

Vamos ao exercício.  

Crie um novo projeto chamado Construtores. 

Crie uma nova classe (que contenha o método main) com o nome Main. 

Crie uma nova classe com o nome Construtor. 

Escreva o seguinte código na classe Construtor: 

 
public class Construtor { 
  
 int tamInicial = 10;  
 int tamFinal = 20;  
 String texto = "Texto inicial"; 
  
 public Construtor(String t) {  
  this.texto = t;  
 }  
    
 public Construtor(int i, int f) {  
  this.tamInicial = i;  
  this.tamFinal = f;  
 }  
    
 public Construtor(int i, int f, String t) {  
  this(i, f);  
  this.texto = t;  
 }  
     
 public void imprime() {  
  System.out.println(texto);  
  System.out.println("TamInicial: " + tamInicial);  
  System.out.println("TamFinal: " + tamFinal);  
 } 
 
} 

 

Escreva o seguinte código na classe Main: 



public class Main { 
 
 /** 
  * @param args 
  */ 
 public static void main(String[] args) { 
 
  Construtor c = new Construtor("Novo texto");  
  Construtor d = new Construtor(); //vai dar erro de compilação  
  Construtor e = new Construtor(5,10,"Outro texto");  
  c.imprime();  
  e.imprime(); 
   
   
 } 
 
} 

Se tentar executar a aplicação neste momento, a seguinte mensagem de erro será exibida: 

 

O erro também pode ser visualizado através da janela Problems. 

Também é informado o recurso (classe) que apresentou o erro, no nosso caso a classe 

Main.java, assim como a linha com o erro, no campo Location. Clicando duas vezes sobre o 

registro do erro, o cursor será direcionado para a linha que está apresentando o erro. 

 

O erro apresentado “The constructor Construtor() id undefined” significa que não foi 

especificado o valor para o construtor da classe. 

Para corrigir o erro, vamos comentar a linha onde instanciamos a classe Construtor através da 

variável d. 



 

Execute novamente a aplicação. 

A seguinte saída será apresentada: 

 

Quando instanciamos a classe Construtor através da variável c, passamos o texto “Novo texto” 

como argumento do construtor da classe, portanto foi executado o construtor cuja assinatura 

é Construtor(String t). Este construtor atribui o texto passado como argumento a variável 

texto, porém não altera os valores das variáveis tamInicial e tamFinal. 

Já quando instanciamos a classe Construtor através da variável e, passamos dois valores 

inteiros e um texto como argumento. Neste caso será executado o construtor cuja assinatura é 

Construtor(int i, int f, String t), onde através do comando “this” é executado o método 

construtor da própria classe e os novos valores são atribuídos as variáveis tamInicial e 

tamFinal. 

  



EXERCÍCIO 4 – Neste exercício vamos utilizar os métodos de acesso a dados Getter e Setter. 

Crie um novo projeto chamado Feira. 

Crie uma nova classe chamada Fruta (nesta classe não utilizaremos o método main). 

Na classe Fruta, escreva o seguinte código: 

// Definição da classe Fruta  
public class Fruta {  
  
 public String nomeFruta;  
 public int caloriasPorGrama;  
 public int gramas;  
     
 //Construtor com 3 parâmetros  
 public Fruta(String nome, int g, int c) {  
  this.nomeFruta = nome;  
  this.gramas=g;  
  this.caloriasPorGrama=c;  
  System.out.println("Nova fruta criada");  
 } 
  
 // Retorna o peso em gramas  
 public int getGramas() {  
  return this.gramas;  
 }  
     
 // Retorna o nome da fruta  
 public String getNomeFruta() {  
  return this.nomeFruta;  
 } 
  
 // Retorna o número de calorias por grama  
 public int getCaloriasPorGrama() {  
  return caloriasPorGrama;  
 } 
  
 // Imprime os dados da fruta  
 public void imprimeFruta() {  
  System.out.println("Fruta: " + nomeFruta);  
  System.out.println("Peso: " + gramas);  
  System.out.println("Calorias: " + caloriasPorGrama);  
  System.out.println(" ");  
    }  
} 

Crie uma nova classe com o nome Feira. Escreva na classe o seguinte código: 

 
public class Feira { 
 
 public static void main(String args[]) { 
   
  Fruta umaLrnj = new Fruta("Laranja", 50, 30);  
  umaLrnj.imprimeFruta();  
          
  Fruta umaBanana = new Fruta("Banana", 10, 5);  



  umaBanana.imprimeFruta();  
         
  Fruta umaJaca = new Fruta("Jaca", 1000, 1200);  
  umaJaca.imprimeFruta(); 
   
    }  
  
} 

 

Execute a aplicação. A seguinte saída deverá ser exibida: 

 

Vamos alterar a aplicação para adicionar uma nova propriedade a classe Fruta, que nos 

indique se a fruta se encontra madura. 

Crie a variável frutaMadura do tipo boolean na classe Fruta, adicione um novo parâmetro ao 

método construtor e inicialize a variável. 

 

Para criar os métodos modificadores (Getter e Setter) para a nova variável, vamos utilizar um 

pequeno atalho da IDE Eclipse. 



Clique com o botão direito na classe Fruta, Selecione a opção Source, Generate Getters and 

Setters... 

 

Na janela Generate Getters and Setters, marque o atributo frutaMadura. 

Clique no botão OK. 

 



Na parte inferior da classe Fruta serão criados os novos métodos. 

 

Devido a variável frutaMadura ser do tipo Boolean, o método modificador para resgatar o 

valor da variável recebeu o prefixo is (isFrutaMadura) ao invés do prefixo tradicional get 

(getFrutaMadura). 

Altere o método imprimeFruta() para acrescentar a nova informação conforme código abaixo: 

 public void imprimeFruta() {  
  System.out.println("Fruta: " + nomeFruta);  
  System.out.println("Peso: " + gramas);  
  System.out.println("Calorias: " + caloriasPorGrama);  
  if (frutaMadura) { 
   System.out.println("Esta fruta já se encontra madura."); 
  } 
  System.out.println(" ");  

} 

 

Agora basta alterar a classe Feira, agregando o novo parâmetro na declaração das classes 

Fruta> 

 public static void main(String args[]) { 
   
  Fruta umaLrnj = new Fruta("Laranja", 50, 30, false);  
  umaLrnj.imprimeFruta();  
          
  Fruta umaBanana = new Fruta("Banana", 10, 5, true);  
  umaBanana.imprimeFruta();  
         
  Fruta umaJaca = new Fruta("Jaca", 1000, 1200, false);  
  umaJaca.imprimeFruta(); 
   
    } 

Desta forma obteremos a seguinte saída na janela Console: 



 

Também é possível alterar o valor dos atributos da classe após sua inicialização, através dos 

métodos modificadores set: 

 

  



EXERCICIO 5 – Neste exercício vamos praticar um pouco as rotinas de laço e vamos conhecer a 

classe de captura de teclado. 

Crie um novo projeto chamado Perimetro. 

Crie uma nova classe chamada Perimetro. Não esqueça de marcar a opção para criar o método 

main. 

Na classe Perimetro digite o seguinte código: 

import java.util.Scanner; 
 
//Classe interna responsável pelos calculos dos perimetros 
class Oop{ 
  
 //Calculo do perimetro do Circulo 
 void circulo(double x) { 
  System.out.print("\nPerimetro do circulo: "); 
  System.out.println(2*3.14*x); 
  System.out.println(""); 
 } 
  
 //Calculo do perimetro do Retangulo 
 void retangulo(double x1, double y1) { 
  System.out.print("\nPerimetro do retangulo: "); 
  System.out.println(2*(x1+y1)); 
  System.out.println(""); 
 } 
  
 //Calculo do perimetro do Quadrado 
 void quadrado(double x2) { 
  System.out.print("\nPerimetro do quadrado: "); 
  System.out.println(4*x2); 
  System.out.println(""); 
 } 
  
} 
 
//Classe principal 
public class Perimetro { 
 
 //Metodo de inicio Main 
 public static void main(String[] args) { 
   
  //Classe Scanner, responsavel por aguardar uma entrada  

//atraves do teclado 
  Scanner s = new Scanner(System.in); 
   
  //Instanciando a classe Oop para calculo de perimetro 
  Oop peri = new Oop(); 
   
  //Variavel para controlar o encerramento da aplicacao 
  boolean saida = false; 
   
  //Loop que permite que o programa seja executado mais de uma vez 
  while (!saida) { 
 
   //Solicitar ao usuario que escolha o tipo de  



//figura que pretende calcular o perimetro 
   System.out.println("Escolha: 1 para circulo, 2 para retangulo, 3 para 
quadrado, ou 9 para terminar:"); 
   //Aguarda o usuario digitar um valor 
   int ch = s.nextInt(); 
 
   switch (ch) { 
    //Caso usuario digite 1:  

//Calculo do perimetro do Raio 
    case 1: 
     { 
      System.out.println("\nRaio do circulo:"); 
      //Aguarda o usuario digitar o raio do Circulo 
      double x = s.nextDouble(); 
      //Calcula o perimetro do circulo 
      peri.circulo(x); 
     } 
     break; 
     
    //Caso o usuario digite 2: Calculo do perimetro do Retangulo 
    case 2: 
     { 
      System.out.println("\nComprimento do retangulo"); 
      //Aguarda o usuario digitar o comprimento do 
Retangulo 
      double x1 = s.nextDouble(); 
      System.out.println("\nLargura do retangulo"); 
      //Aguarda o usuario digitar a largura do Retangulo 
      double y1 = s.nextDouble(); 
      //Calcula o perimetro do Retangulo 
      peri.retangulo(x1, y1); 
     } 
     break; 
     
    //Caso o usuario digite 3: Calculo do perimetro do Quadrado 
    case 3: 
     { 
      System.out.println("\nComprimento do quadrado"); 
      //Aguarda o usuario digitar a largura do Quadrado 
      double x2 = s.nextDouble(); 
      //Calcula o perimetro do Quadrado 
      peri.quadrado(x2); 
     } 
     break; 
      
    //Caso o usuario digite 9: Encerrar o programa 
    case 9: 
     { 
      System.out.println("Obrigado e ate a proxima!"); 
      //Setando a variavel de controle de saida para True 
      saida = true; 
     } 
     break; 
   
    //Caso o usuario digite um valor invalido 
    default: 
     System.out.println("Opcao invalida!!!\n"); 
     break; 
   } 



 
  } 
 
 } 
 
} 

 

Execute o programa. 

 

Caso o cursos já não esteja na janela Console, clique na mesma. 

Pressione a opção desejada e tecle Enter. 

 

Entre com o valor solicitado. 

 

Para sair pressione a opção 9. Neste momento no titulo da janela Console aparecerá a palavra 

<terminated>, indicando que a aplicação esta encerrada. 



 


