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Exemplo de Programa Orientado a Objetos

Este programa não tem uma finalidade específica, a não ser a de esclarecer algumas 
dúvidas e servir de mostruário para quem está iniciando com Programação Orientação a 
Objetos (POO).

O programa é composto por duas classes, a classe principal que aqui leva o nome de 
“ExemploProgramaOrientadoObjetos”  e  a  classe  “Calculos”  que  é  responsável  pelos 
cálculos que serão efetuados no sistema.

Cada método da classe “Calculos” foi construído de uma maneira distinta, visando 
exemplificar algumas das formas que podem ser trabalhadas na POO.

O programa inteiro possui comentários, no entanto, é necessário conhecimento de 
lógica de programação e linguagem Java para se entender em profundidade o que este 
software se propõe a fazer.

A classe “Calculos”
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Figura 1: Classe "Calculos" - Parte 01 / 02
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Quando se programa orientado a  objetos,  o  melhor  a  se  fazer  é  planejar  bem o 
software antes de começar a construí-lo.

Quando  começar,  comece  pelos  objetos  que  o  comporão.  E  por  último  será  a 
codificação da classe principal,  onde  uma boa parte  dos objetos criados deverão ser 
chamados e onde se encontra o método main.
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Figura 2: Classe "Calculos" - Parte 02 / 02
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A classe “ExemploProgramaOrientadoObjetos” (classe principal)
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Figura 3: Classe ExemploProgramaOrientadoObjetos - Parte 01 / 02
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Veja você que quando se programa utilizando POO, o software fica um pouco maior 
do que se fosse feito usando o paradigma estruturado. No entanto, veja também que o 
software fica muito mais organizado e mais fácil de ser entendido, tanto por quem faz, 
quanto por quem for dar manutenção.
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Figura 4: Classe ExemploProgramaOrientadoObjetos - Parte 02 / 02
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