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Neste laboratório trabalharemos com conceitos de orientação a objetos, através da criação de 

classes, propriedades, métodos, assim como aplicando herança e outros conceitos da 

linguagem. 

Vamos imaginar um sistema para um banco.  

Crie um novo projeto do tipo Java na IDE Eclipse com o nome SistemaBancário. 

 

 

Dentro do nosso sistema, um dos “objetos” mais importantes desse tipo de sistema é a conta.  

Quais as propriedades que toda conta possui e é importante para nós? 

 Número da conta 

 Nome do dono da conta 

 Saldo 

 Limite 

O que toda conta faz (O que gostaríamos de pedir para a conta)? 

 Saca uma determinada quantidade 

 Deposita uma determinada quantidade 

 Imprime o nome do dono da conta 

 Devolve o saldo atual 

 Transfere uma quantidade de uma conta para outra contra 

 Devolve o tipo de conta 

  



Uma vez que identificamos estas propriedades, poderíamos fazer a seguinte definição para 

nossa classe Conta: 

+saca(entrada valor : double) : bool
+deposita(entrada valor : double)

-numero : int
-saldo : double
-limite : double
-nome : string

Conta

 

Para implementar esta classe, crie um novo objeto do tipo Class, com o tipo de modificador 

“default”, como mostrado a seguir: 

 



O nosso modelo de classe quando implementado terá o seguinte código: 

class Conta { 
  
 int numero; 
 double saldo; 
 double limite; 
 String nome; 
  
 boolean saca(double valor) { 
  if (this.saldo < valor) { 
   return false; 
  } else { 
   this.saldo = this.saldo - valor; 
   return true; 
  } 
 } 
  
 void deposita (double quantidade) { 
  this.saldo += quantidade; 
 } 
 
} 

Veja que dentro do método “saca” foi implementada uma lógica que protege 

nosso sistema de “sacar mais do que pode”, comparando o valor que se deseja 

sacar com o saldo da conta. 

Vamos testar até esse ponto nossa classe Conta. Para isso vamos criar uma classe chamada 

CaixaEletronico, de onde iremos testar as funcionalidades do nosso sistema. 

Crie um novo objeto do tipo Class, com o nome “CaixaEletronica”, com o modificador do tipo 

“public” e marque a opção para que seja criado o método “main”, conforme mostrado a 

seguir: 

 



Vamos criar duas “instâncias” da nossa classe conta, uma chamada c1 e outra chamada c2. Em 

seguida vamos realizar para cada conta algumas operações de “saca” e “deposita” e ao final 

vamos imprimir o saldo de cada conta: 

public class CaixaEletronica { 
 
 public static void main(String[] args) { 
   
  Conta c1 = new Conta(); 
  c1.nome = "João da Silva"; 
  c1.saldo = 100; 
   
  c1.deposita(200); 
  c1.saca(50); 
     
  Conta c2 = new Conta(); 
  c2.nome = "Don Pedro Segundo"; 
  c2.saldo = 50000; 
   
  c2.deposita(5000); 
  c2.saca(3); 
   
  System.out.println("Conta do senhor:" + c1.nome); 
  System.out.println("Saldo:" + c1.saldo + "\n"); 
   
  System.out.println("Conta do senhor:" + c2.nome); 
  System.out.println("Saldo:" + c2.saldo + "\n"); 
   
 } 
 
} 

O resultado dessa operação será: 

Conta do senhor:João da Silva 
Saldo:250.0 
 
Conta do senhor:Don Pedro Segundo 

Saldo:54997.0 

Mas e se o nosso cliente quiser fazer uma transferência de valores entre duas contas? Para 

isso vamos implementar na nossa classe Conta um método “transfere”, onde como parâmetro 

esse método deve receber a conta destino, e o valor que se deseja transferir. Como retorno, 

nosso método deve responder se a transferência foi ou não bem sucedida. 

+saca(entrada valor : double) : bool
+deposita(entrada valor : double)
+transfere(entrada destino : Conta, entrada valor : double) : bool

-numero : int
-saldo : double
-limite : double
-nome : string

Conta

 



Para realizar a operação de transferência, vamos utilizar os métodos já implementados. Neste 

caso, utilizaremos o método “saca” da conta de origem da transferência, e o método 

“deposita” da conta destino. 

class Conta { 
  
 //outras propriedades e métodos... 
  
 boolean transfere(Conta destino, double valor) { 
   
  boolean retirou = this.saca(valor); 
  if (retirou == false) { 
   // não deu pra sacar! 
   return false; 
  } else { 
   destino.deposita(valor); 
   return true; 
  } 
   
 } 
 
} 

Veja que apenas permitimos realizar o depósito na conta destino, caso a retirada da conta de 

origem tenha sido exitosa. 

Vamos testar nossa nova funcionalidade. Vamos transferir R$1000 da conta do senhor Don 

Pedro para a conta do senhor João: 

public static void main(String[] args) { 
   
  Conta c1 = new Conta(); 
  c1.nome = "João da Silva"; 
  c1.saldo = 100; 
   
  c1.deposita(200); 
  c1.saca(50); 
     
  Conta c2 = new Conta(); 
  c2.nome = "Don Pedro Segundo"; 
  c2.saldo = 50000; 
   
  c2.deposita(5000); 
  c2.saca(3); 
   
  System.out.println("Conta do senhor:" + c1.nome); 
  System.out.println("Saldo:" + c1.saldo + "\n"); 
   
  System.out.println("Conta do senhor:" + c2.nome); 
  System.out.println("Saldo:" + c2.saldo + "\n"); 
   
   
  c2.transfere(c1, 1000); 
   
  System.out.println("Conta do senhor:" + c1.nome); 
  System.out.println("Saldo:" + c1.saldo + "\n"); 
   
  System.out.println("Conta do senhor:" + c2.nome); 
  System.out.println("Saldo:" + c2.saldo + "\n"); 
   
 } 



Veja que ao “chamar” o método transfere, passamos como conta destino a referência da conta 

do senhor João, ou seja, “c1”. 

 

Agora imagine que necessitemos incluir mais informações do nosso cliente, como seu 

endereço e seu CPF. Não seria correto que estes atributos estivessem na classe conta. 

Portanto neste momento identificamos outro objeto do nosso sistema: Cliente. 

-nome : string
-endereco : string
-cpf : string

Cliente

 

Vamos agora criar um novo objeto do tipo Class de nome Cliente, com o modificador do tipo 

“default” e SEM o método main, e vamos implementar os atributos da nossa nova classe. 

class Cliente { 
 
 String nome; 
 String endereco; 
 String CPF; 
  
} 

Agora precisamos alterar os atributos da classe Conta para implementar a 

seguinte relação: 

-nome : string
-endereco : string
-cpf : string

Cliente

+saca(entrada valor : double) : bool
+deposita(entrada valor : double)
+transfere(entrada destino : Conta, entrada valor : double) : bool

-numero : int
-saldo : double
-limite : double
-titular : Cliente

Conta

1
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class Conta { 
  
 int numero; 
 double saldo; 
 double limite; 
 Cliente titular; 
  
 //métodos... 
 
} 

 

  



Veja que aparecerão erros na classe CaixaEletronica, pois o parâmetro “nome” não existe mais 

na classe Conta. Agora nome é um parâmetro da classe Cliente, que podemos acessar do 

parâmetro “titular” da classe Conta, pois titular é uma variável do tipo Cliente. 

public class CaixaEletronica { 
 
 public static void main(String[] args) { 
   
  Conta c1 = new Conta(); 
  //c1.nome = "João da Silva"; 
  c1.titular.nome = "João da Silva"; 
  c1.titular.endereco = "Av. Brigadeiro Luis Antônio"; 
  c1.titular.CPF = "666.666.666-99"; 
  c1.saldo = 100; 
   
  c1.deposita(200); 
  c1.saca(50); 
     
  Conta c2 = new Conta(); 
  //c2.nome = "Don Pedro Segundo"; 
  c2.titular.nome = "Don Pedro Segundo"; 
  c2.titular.endereco = " Parque da Independência"; 
  c2.titular.CPF = "000.000.000-01"; 
  c2.saldo = 50000; 
   
  //... 

Porém ao executar o novo código, você perceberá que será lançado o seguinte erro: 

Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException 
 at CaixaEletronica.main(CaixaEletronica.java:8) 

Veja que o erro significa que encontrou um objeto nulo (NullPointer) e acontece na classe 

CaixaEletronica, na linha onde atribuímos o nome ao titular da conta. Isso ocorre porque 

criamos uma nova classe Conta ( new Conta() ), porém não criamos uma nova classe Cliente 

para ser o titular da conta. Para isso alterar a classe Conta, para que ao instanciar o objeto 

titular como sendo Cliente, também realizaremos a inicialização desta classe: 

class Conta { 
  
 int numero; 
 double saldo; 
 double limite; 
 Cliente titular = new Cliente(); 
  
 //.... 

Dessa forma sempre que iniciamos uma nova classe Conta, automaticamente será inicializada 

uma nova classe Cliente. Isso soluciona o problema, mas não seria estranho, em algum 

momento, termos uma Conta com um Cliente nulo? Temos que lembrar que ao criar uma nova 

classe Cliente, não estamos atribuindo valores a seus atributos. Sendo assim temos que 

encontrar uma forma de obrigar ao programador ao criar uma classe Conta, fornecer uma 

classe Cliente. Para isso utilizaremos um construtor: 

 



class Conta { 
  
 int numero; 
 private double saldo; 
 private double limite; 
 Cliente titular; 
  
 public Conta (Cliente cliente) { 
  this.titular = cliente; 
 } 
  
 //... 

Por fim alteramos a classe CaixaEletronica para criar os objetos Cliente, atribuir valores e 

passá-los como parâmetro dos construtores das classes Conta: 

public class CaixaEletronica { 
 
 public static void main(String[] args) { 
   
  Cliente cli1 = new Cliente(); 
  cli1.nome = "João da Silva"; 
  cli1.endereco = "Av. Brigadeiro Luis Antônio"; 
  cli1.CPF = "666.666.666-99"; 
   

//Passando cli1 como parâmetro do construtor de Conta 
  Conta c1 = new Conta(cli1); 
   
  //..... 

Agora vamos tratar do limite da conta do nosso usuário. Precisamos validar que ao sacar um 

valor da conta, que o valor seja inferior ao saldo “mais” o limite. Poderíamos implementar esta 

lógica ao chamar o método “saca”, porém teríamos que implementar em todos os momentso 

onde chamemos o método. Portanto o correto é implementar esta validação dentro do 

próprio método “saca”: 

class Conta { 
  
 int numero; 
 double saldo; 
 double limite; 
 Cliente titular = new Cliente(); 
  
 boolean saca(double valor) { 
  if (valor > this.saldo + limite) {    

System.out.println("Saldo insuficiente!"); 
   return false; 
  } else { 
   this.saldo = this.saldo - valor; 
   return true; 
  } 
 } 
  
 //Demais métodos... 
 
} 

Porém ainda temos um outro problema. Não podemos garantir que todas as operações sejam 

realizadas com os métodos da classe Conta (saca, deposita, transfere). Algum programador 



poderia acessar diretamente as propriedades saldo e limite para definir novos valores para as 

mesmas. Sendo assim temos que “proteger” essas variáveis e vamos encapsular seus acessos 

através de métodos Getter e Setter. 

Para isso, vamos atribuir a essas propriedades um modificador de acesso (ou modificador de 

visibilidade). Vamos defini-las como sendo “private”. 

class Conta { 
  
 int numero; 
 private double saldo; 
 private double limite; 
 Cliente titular; 
  
 //... 

Para gerar os métodos de encapsulamento para estes atributos, utilizaremos uma ferramenta 

da IDE Eclipse. Clique com o botão direito do mouse sobre a classe Conta, selecione Source e 

selecione a opção Generate Getters and Setters... 

 

Selecione as variáveis “limite” e “saldo”, de forma que fiquem marcados para gerar tanto os 

métodos get quanto set: 

 



Ao final da classe Conta serão criados os respectivos métodos: 

class Conta { 
  
 int numero; 
 private double saldo; 
 private double limite; 
 Cliente titular; 
  
 //... 
 
 public double getSaldo() { 
  return saldo; 
 } 
 
 public void setSaldo(double saldo) { 
  this.saldo = saldo; 
 } 
 
 public double getLimite() { 
  return limite; 
 } 
 
 public void setLimite(double limite) { 
  this.limite = limite; 
 } 
 
} 

Agora não esqueça de alterar a classe main, para atribuir e resgatar esses valores através dos 

métodos Getter e Setter: 

//Passando cli1 como parâmetro do construtor de Conta 
Conta c1 = new Conta(cli1); 
  
c1.setSaldo(100); 
c1.setLimite(0); 
   
//... 
   
System.out.println("Conta do senhor:" + c1.titular.nome); 
System.out.println("Saldo:" + c1.getSaldo() + "\n"); 

 

Agora nosso “Gerente de Projetos” solicitou que o sistema seja capaz de controlar a 

quantidade de contas existentes em nosso sistema. Parece ser muito fácil, não é mesmo? 

Basta criar uma variável do tipo “int” que armazena a quantidade de contas: 

Conta c = new Conta(); 

totalDeContas = totalDeContas + 1; 

Porém quem irá garantir que todas as vezes que algum programador criar uma nova classe 

Conta, ele irá incrementar 1 em nossa variável? 



Ok! E se criarmos essa variável dentro da classe Conta e todas as vezes que for criada uma 

nova classe (executado seu construtor), realizarmos o incremento? 

class Conta { 
  
 int numero; 
 private double saldo; 
 private double limite; 
 Cliente titular; 
  
 private int totalDeContas; 
  
 public Conta (Cliente cliente) { 
  this.totalDeContas ++; 
  this.titular = cliente; 
 } 
  
 public int getTotalDeContas() { 
  return totalDeContas; 
 } 
  
 //... 
 

Obs.: Veja que utilizamos encapsulamento para a variável totalDeContas e você nem 
percebeu!!! 
 
Aparentemente o problema foi solucionado. Vamos testar? 
 
public class CaixaEletronica { 
 
 public static void main(String[] args) { 
   
   
  Conta c1 = new Conta(new Cliente()); 
  System.out.println("Total de Contas:" + c1.getTotalDeContas()); 
   
  Conta c2 = new Conta(new Cliente()); 
  System.out.println("Total de Contas:" + c2.getTotalDeContas()); 
   

//... 
 
A saída desse programa será: 
 
Total de Contas:1 
Total de Contas:1 

 
Isso acontece porque quando criamos as instâncias da classe Conta, cada uma possui sua 
própria variável “totalDeContas”. Não existe uma “comunicação” entre essas variáveis. 
Precisamos que essa variável seja única, ou seja, compartilhada por todos os objetos dessa 
classe. Para isso podemos utilizar o modificador de acesso “static”.  
 
private static int totalDeContas; 
 
Quando declaramos um atributo como static, ele passa a não ser mais um atributo de cada 
objeto, e sim um atributo da classe, a informação fica guardada pela classe, não é mais 
individual para cada objeto. 



Para acessarmos um atributo estático, não usamos a palavra chave this, mas sim o nome da 
classe: 
 
class Conta { 
  
 int numero; 
 private double saldo; 
 private double limite; 
 Cliente titular; 
  
 private static int totalDeContas; 
  
 public Conta (Cliente cliente) { 
  Conta.totalDeContas ++; 
  this.titular = cliente; 
 } 
  
 public int getTotalDeContas() { 
  return totalDeContas; 
 } 
  
 //... 

 
Agora imagine a seguinte situação. Seu companheiro de programação está trabalhando numa 
tela do sistema onde necessite exibir a quantidade de contas. Para isso, ele precisaria criar 
uma classe Conta, para acessar o método getTotalDeContas(). Porém ao realizar isso, ele 
estaria incrementando 1 à quantidade de contas, e não queremos que isso aconteça. Para 
resolver esse problema, faremos a mesma coisa que fizemos com a variável, transformar esse 
método de um método de objeto, para um método de classe, através da nossa palavra mágica 
static. 
 
class Conta { 
  
 int numero; 
 private double saldo; 
 private double limite; 
 Cliente titular; 
  
 private static int totalDeContas; 
  
 public Conta (Cliente cliente) { 
  Conta.totalDeContas ++; 
  this.titular = cliente; 
 } 
  
 public static int getTotalDeContas() { 
  return totalDeContas; 
 } 
  
 //... 
 
  



Agora podemos acessar o método não pelo objeto, mas pela classe: 
 
public class CaixaEletronica { 
 
 public static void main(String[] args) { 
     
  Conta c1 = new Conta(new Cliente()); 
  Conta c2 = new Conta(new Cliente()); 
  System.out.println("Total de Contas:" + Conta.getTotalDeContas()); 
   
  Conta c3 = new Conta(new Cliente()); 
  System.out.println("Total de Contas:" + Conta.getTotalDeContas()); 
     

//... 

 
 
 
 


