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5 CLASSES E DIAGRAMA DE CLASSES 
 

 

As classes são o coração de qualquer sistema orientado a objetos e o 

diagrama de classe é o mais popular diagrama UML. A estrutura do sistema é 

composta por um conjunto de peças, muitas vezes referida como objetos. As classes 

descrevem os diferentes tipos de objetos que o sistema pode ter, e os diagramas de 

classe mostram essas classes e seus relacionamentos. 

Um diagrama de classes é um modelo estático que permite descrever os 

atributos e os métodos de uma classe. Um conjunto de diagramas de classe 

descreverá todos os objetos em um programa e as relações entre os objetos que 

permanecerão constantes no sistema ao longo do tempo. Os diagramas de classe 

dão uma descrição visual do modelo de objeto criado para o programa, incluindo os 

comportamentos e estados, com as relações entre as classes. 

 

 

5.1 CLASSE 
 

 

Uma classe é um tipo de coisa. Uma classe é o modelo de objetos que 

podem ser construídos 

Na sua forma mais simples, a descrição de uma classe irá incluir duas 

informações: as informações de estado que os objetos da classe irão conter e o 

comportamento que elas suportarão. 

Atributos e operações são os principais pilares da descrição de uma classe. 

Juntos, eles permitem que uma classe descreva um grupo de peças dentro do 

sistema, que compartilham características comuns, tais como estado – 

representados por atributos da classe – e comportamentos – representados pelas 

operações da classe.  

Classes e objetos são apresentados como caixas na notação UML, como 

mostra a Figura 1. A caixa classe sempre tem o nome da classe. Opcionalmente, os 

atributos e operações de uma classe também podem ser representados. Quando 

todos os três estão representados, o compartimento superior da caixa contém o 
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nome de classe, o compartimento do meio possui os atributos, e o compartimento 

inferior as operações. 

 

Figura 1 – Notação UML para classes. 

 

 

5.1.1 Abstração 
 

 

Descartar detalhes irrelevantes dentro de um determinado contexto é 

chamado de abstração. 

Obter o nível correto de abstração para o modelo ou para uma classe, 

muitas vezes é um verdadeiro desafio. O objetivo é concentrar-se na informação que 

o sistema precisa saber, ao invés de aprofundar em detalhes que possam ser 

irrelevante para o sistema. O desenvolvedor terá, então, um bom ponto de partida ao 

projetar as classes do seu sistema. 

A abstração é fundamental não apenas para diagramas de classe, mas para 

modelagem em geral. Um modelo, por definição, é uma abstração do sistema que 

ele representa. O sistema atual é a coisa real, o modelo contém informações apenas 

o suficiente para ser uma representação precisa do sistema real. Na maioria dos 

casos, o modelo abstrai detalhes que não são importantes para a precisão da 

representação. 

 

 

5.1.2 Encapsulamento 
 

 

De acordo com a abordagem orientada a objetos para o desenvolvimento de 

sistemas, para um objeto ser um objeto, ele precisa conter tanto dados (atributos) e 

instruções que afetem os dados (operações). Na abordagem de desenvolvimento de 

sistema OO, há o conceito de que um objeto contém ou encapsula os dados e as 

operações que trabalham sobre tais dados. 
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O encapsulamento permite que uma classe esconda os detalhes internos de 

como funciona a partir do mundo exterior e apenas expõe as operações e os dados 

que escolhe tornar acessível. 

Com o encapsulamento uma classe pode alterar o modo como funciona 

internamente sem que essas alterações tenham qualquer efeito sobre a forma como 

a classe interage externamente. 

 

 

5.2 DIAGRAMAS DE CLASSE 
 

 

Um diagrama de classes permite descrever os atributos e os métodos de 

uma classe. Um conjunto de diagramas de classe descreverá todos os objetos em 

um programa e as relações entre os objetos. Os diagramas de classe dão uma 

descrição visual do modelo objeto criada para o programa. 

Os diagramas de classe são notações UML usados para descrever 

entidades, dados e estrutura estática de um sistema em todos os níveis de 

abstração da especificação para implementação e junto com a linguagem objeto de 

restrições – Object Constraint Language (OCL) – também pode definir a 

funcionalidade das operações de pós e pré-condições. 

 

 

5.2.1 Elementos de um Diagrama de Classes 
 

 

 A figura 2 mostra um diagrama de classe que foi criado para refletir as 

classes e os relacionamentos necessários para o conjunto de casos de uso que 

descrevem o sistema de uma máquina de autoatendimento (ATM). 

 

 

5.2.1.1 Classe 
 

 

O principal bloco de construção de um diagrama de classe é a classe, que 

armazena e gerencia as informações no sistema. Durante a análise, as classes se 
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referem a pessoas, lugares, eventos e coisas sobre as quais o sistema irá capturar 

informações. Mais tarde, durante a concepção e implementação, as classes podem 

se referir a implementação específica de artefatos, tais como janelas, formulários e 

outros objetos utilizados para construir o sistema. 

 

 

Figura 2 – Diagrama de classe do sistema ATM. 

 

Os atributos são propriedades da classe sobre a qual se quer capturar 

informações. Às vezes, pode-se querer armazenar atributos derivados ou 

calculados, esses atributos especiais são indicados colocando uma barra (/) antes 

do nome do atributo. Também é possível mostrar a visibilidade do atributo no 

diagrama. A visibilidade de um atributo pode ser pública (), protegida (#), privada () 

ou do pacote (~). Um atributo público é aquele que não é escondido de qualquer 

outro objeto, ou seja, outros objetos podem modificar seu valor. Um atributo 

protegido é aquele que está oculto de todas as outras classes, exceto suas 

subclasses imediatas. Um atributo privado é aquele que é escondido de todas as 

outras classes. A visibilidade do pacote, quando aplicada a atributos e operações, 

fica entre protegido e privado. Os pacotes são o fator-chave para determinar quais 

as classes que pode ver um atributo ou operação. A visibilidade padrão para um 

atributo é normalmente privado. 
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Operações são ações ou funções que uma classe pode realizar. As funções 

que estão disponíveis para todas as classes não são mostradas explicitamente 

dentro do retângulo de classe. Em vez disso, estão incluídas apenas as operações 

únicas para a classe. As operações são seguidas de parênteses, que contêm o(s) 

parâmetro(s) necessário(s) para a operação. Se uma operação não tem parâmetros, 

os parênteses são mostrados vazios. Tal como acontece com os atributos, a 

visibilidade de uma operação pode ser designada como pública, protegida, privada 

ou do pacote. A visibilidade padrão para uma operação normalmente é pública. 

Existem três tipos de operações que uma classe pode conter: construtor, 

consulta e atualização.  

 Construtor cria uma nova instância de uma classe. 

 Consulta torna a informação sobre o estado de um objeto disponível para outros 

objetos, mas que não altera o objeto forma alguma. 

 Atualização altera o valor de alguns ou de todos os atributos do objeto, o que 

pode resultar em uma mudança no estado do objeto. 

 

 

5.2.1.2 Relacionamentos 
 

 

A principal finalidade de um diagrama de classes é mostrar as relações, ou 

associações, que as classes têm uma com a outra. Estas são representadas no 

diagrama desenhando linhas entre as classes. Quando várias classes compartilham 

uma relação (ou uma classe compartilha uma relação com ela própria), uma linha é 

desenhada e marcada ou com o nome do relacionamento ou os papéis que as 

classes desempenham na relação. Um pequeno triângulo sólido ao lado do nome da 

relação indica com a relação é para ser lida. 
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5.3 RELACIONAMENTO DE CLASSES 
 

 

Essa seção descreve as relações entre as classes. Três tipos de 

relacionamentos são descritos: associações, relações todo/parte (composição e 

agregação), relacionamentos de generalização/especialização (herança). 

  

 

5.3.1 Associação 
 

 

Uma associação define um relacionamento entre duas ou mais classes, 

denotando uma relação estática, estrutural entre as classes. As classes são 

substantivos, enquanto a associação é geralmente um verbo ou expressão verbal. 

Um link é uma conexão entre as instâncias das classes (objetos) e 

representa uma instância de uma associação entre as classes. Uma ligação pode 

existir entre dois objetos, se, e somente se, existe uma associação entre suas 

classes correspondentes. 

Exemplo: A figura 3 apresenta a associação Funcionário trabalha no 

Departamento, onde Funcionário e Departamento são classes e trabalha uma 

associação. Assim, se Janice trabalha na manufatura, Janice é uma instância de 

Funcionário e manufatura é uma instância de Departamento. 

 

Figura 3 – Associação de classes. 

 

Associações são inerentemente bidirecionais. O nome da associação é à 

frente: Funcionário trabalha no Departamento. Há também um sentido implícito 

oposto da associação: Departamento emprega Funcionário. Associações são mais 

frequentemente binárias, ou seja, representa a relação entre duas classes. No 

entanto, também podem ser unária (autoassociações), ternárias, ou de ordem 

superior. 
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5.3.1.1 Multiplicidade de Associações 

 

 

A multiplicidade de uma associação especifica quantas instâncias de uma 

classe podem se relacionar a uma única instância de outra classe. A multiplicidade 

de uma associação pode ser a seguinte: 

 Associação um-para-um.  

 

Figura 4 – Associação um-para-um. 

 

A figura 4 apresenta uma associação um-para-um, onde uma Companhia é 

liderada por um CEO (Chief Executive Officer), uma determinada empresa tem 

apenas um CEO, e um CEO é líder de apenas uma empresa.  

 Associação um-para-muitos. 

 

Figura 5 – Associação um-para-muitos. 

 

A figura 5 ilustra a associação, Banco administra Conta, um banco individual 

administra muitas contas, mas uma conta individual é administrada por apenas um 

banco.  

 Associação numericamente especificada.  

 

Figura 6 – Associação numericamente especificada. 
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Na associação Carro é introduzido pela Porta, um carro tem duas portas ou 

quatro portas, mas nunca um, três ou cinco portas. A associação no sentido oposto 

é ainda um-para-um, isto é, uma porta pertence a apenas um carro. A figura 7 

ilustrado a associação numericamente especificada. 

 Associação opcional.  

 

Figura 7 – Ilustração de uma associação opcional zero ou um. 

 

Em uma associação opcional, pode não ser sempre um link de um objeto em 

uma classe para um objeto em outra classe. A associação opcional (zero ou um) é 

ilustrada na figura 7. Também é possível ter uma associação zero, um, ou muitos, 

como ilustra a figura 8. Note-se que em ambos os exemplos, a associação em 

sentido contrário é um-para-um. 

 

Figura 8 – Ilustração de uma associação opcional zero, um ou vários. 

 

 Associação muitos-para-muitos.  

 

Figura 9 – Ilustração de uma associação muitos-para-muitos. 
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A associação muito-para-muitos é uma associação entre duas classes com 

uma associação um-para-muitos em cada direção. A figura 9 ilustra esse tipo de 

associação. 

 

 

5.3.1.2 Classes de Associação 

 

 

Uma classe de associação é uma classe que modela uma associação entre 

duas ou mais classes. Os atributos da classe de associação são os atributos da 

associação. Em uma associação complexa entre duas ou mais classes, é possível 

que uma associação tenha atributos. Isso acontece com mais frequência em 

associações muitos-para-muitos, onde um atributo não pertence a nenhuma das 

classes, mas à associação. 

Considere a associação entre projeto e funcionários. Nesta associação, um 

projeto é composto por muitos funcionários e um funcionário pode trabalhar em 

vários projetos. 

A figura 10 ilustra as duas classes, funcionários e projeto, e uma classe de 

associação chamada horas, cujo atributo é horas trabalhadas. O atributo horas 

trabalhadas é um atributo da associação entre funcionários e projeto, pois 

representa as horas trabalhadas por um funcionário específico (que são muitos) em 

um projeto específico (um funcionário trabalha em muitos projetos). 

 

Figura 10 – Ilustração de uma classe de associação. 
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5.3.2 Agregação e Composição 
 

 

Há diferentes tipos de relações de agregação ou composição propostas na 

modelagem de dados, representação do conhecimento, e linguística. No entanto, de 

modo geral, todos os relacionamentos de agregação relacionam peças para 

conjuntos ou peças para montagens. Por exemplo, uma porta é parte de um carro, 

um empregado é uma parte de um departamento, ou um departamento é um parte 

de uma organização. 

Hierarquias de composição e de agregação abordam uma classe que é 

composta por outras classes. Composição e agregação são formas especiais de um 

relacionamento em que as classes são conectadas por todo/parte do 

relacionamento. 

Relacionamentos de agregação são bidirecionais na natureza. O outro lado 

da agregação é a decomposição. O analista pode usar decomposição para descobrir 

as partes de uma classe que devem ser modelados separadamente. 

A composição é uma relação mais forte do que uma agregação e uma 

agregação é uma relação mais forte do que uma associação. A composição é 

também uma relação entre os casos. Assim, os objetos parciais são criados, vivem e 

morrem junto com o todo. O objeto parte pode pertencer a apenas um todo. 

Uma classe composta envolve muitas vezes uma relação física entre o 

conjunto e as partes. Assim, a figura 11 ilustra a ATM (máquina de 

autoatendimento), uma classe composta que consiste em quatro partes: as classes 

o leitor de cartão, o terminal, a impressora de recibos, o visor e teclado para o cliente 

da ATM. A classe composta ATM tem uma associação de um-para-um com cada 

uma das suas quatro classes parciais. 

 

Figura 11 – Exemplo de hierarquia de composição. 
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A hierarquia de agregação é uma forma mais fraca do relacionamento 

todo/parte. Numa agregação, partes podem ser adicionadas e removidas do todo 

agregado. Por esta razão, as agregações são susceptíveis de serem utilizadas para 

modelar as classes conceituais em vez de classes físicas. Além disso, uma parte 

pode pertencer a mais do que uma agregação. A figura 12 considera um exemplo de 

uma hierarquia de agregação em uma universidade, cujas partes são um escritório 

de administração, vários departamentos e vários centros de pesquisa. Novos 

departamentos podem ser criados, e os departamentos antigos são ocasionalmente 

removidos ou fundidos com outros departamentos. Centros de pesquisa também 

podem ser criados, removidos ou mesclados. 

 

Figura 12 – Exemplo de hierarquia de agregação. 

 

 

5.3.3 Generalização / Especialização 
 

 

A abstração de generalização permite ao analista criar classes que herdam 

atributos e operações de outras classes. O analista cria uma superclasse que 

contém os atributos e operações básicas que serão utilizados em várias subclasses. 

As subclasses herdam os atributos e operações da sua superclasse e também pode 

conter atributos e operações que são exclusivas apenas para elas. Por exemplo, 

uma classe cliente e uma classe de funcionário podem ser generalizadas para uma 
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classe pessoa, extraindo os atributos e operações que têm em comum e colocá-los 

para a nova superclasse, pessoa. Desta forma, o analista pode reduzir a 

redundância nas definições de classes, de modo que os elementos comuns sejam 

definidos uma vez e depois reutilizados nas subclasses.  

Considere o exemplo de contas bancárias indicado na figura 13. As contas 

correntes e contas de poupança têm alguns atributos em comum e outros diferentes. 

Os atributos que são comuns a todas as contas – número de conta e saldo – são 

feitos atributos de uma superclasse Conta. Os atributos específicos para uma conta 

de poupança – juros acumulados – são feitos atributos da subclasse Conta 

Poupança. Os atributos específicos para uma conta corrente – último valor de 

depósito – são feitos atributos da subclasse de Conta Corrente. 

 

Figura 13 – Hierarquia de generalização/especialização. 

 

Um atributo discriminador indica qual propriedade do objeto está sendo 

captada pelo relacionamento de generalização. Por exemplo, o discriminador 

tipoConta na generalização Conta discrimina entre conta corrente e conta 

poupança,. O discriminador não precisa de ser um atributo das classes generalizada 

ou especializada. Assim, não é um atributo da superclasse Conta ou as duas 

subclasses. 

A abstração de dados generalização é um mecanismo muito poderoso que 

encoraja o analista para se concentrar nas propriedades que tornam cada classe 

única, permitindo que as semelhanças estejam nas superclasses. No entanto, para 

garantir que a semântica das subclasses seja mantida, o analista deve aplicar o 



13 
 

 

princípio da substituição. Ou seja, a subclasse deve ser capaz de substituir a 

superclasse em qualquer lugar que utiliza a superclasse.  

 

 

5.3.4 Dependência 
 

 

Uma dependência entre duas classes declara que a classe precisa saber 

sobre outra classe para usar objetos dessa classe.  

Uma dependência implica que somente os objetos de uma classe podem 

trabalhar em conjunto e, portanto, considera-se ser a relação direta mais fraca que 

podem existir entre duas classes. 

A relação de dependência é muitas vezes usada quando se tem uma classe 

que fornece um conjunto de funções de utilidade de uso geral, como na expressão 

regular de Java (java.util.regex) e pacotes de matemática (java.math). A figura 14 

demonstra que as classes dependem das classes java.util.regex e java.math para 

usar os utilitários que essas classes oferecem. 

 

 

Figura 14 – Exemplo de dependência entre classes. 

 

 

5.4 RESTRIÇÕES 
 

 

Uma constraint especifica uma condição ou restrição que deve ser 

verdadeira. Uma restrição é expressa em qualquer linguagem textual. A UML 
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fornece uma linguagem de restrição, a Object Constraint Language (OCL), 

Linguagem de Restrição Objeto. 

Às vezes é necessário restringir as formas em que uma classe pode operar. 

Por exemplo, é possível querer especificar uma classe invariante, uma regra que 

especifica que uma condição particular nunca deve acontecer dentro de uma classe 

ou que o valor de um atributo é baseado em outro, ou que uma operação nunca 

deve deixar a classe em estado irregular. Estes tipos de restrições vão além do que 

pode ser feito com a notação UML simples e apela para uma linguagem em si 

mesmo. 

Considere o exemplo bancário, onde pode ser estipulado que as contas não 

sejam autorizadas a ter um saldo negativo. Isso pode ser expresso como uma 

restrição sobre o atributo saldo da classe Conta. No diagrama de classes, a restrição 

no atributo é mostrado ao lado do atributo a que se aplica, conforme ilustrado na 

figura 15. 

 

 

Figura 15 – Exemplo de restrição em objetos. 

 

 

5.5 CLASSES ABSTRATAS 
 

 

Às vezes, quando se usa a generalização para declarar uma boa classe 

genérica reutilizável, não será possível implementar todo o comportamento  

necessário para a classe geral. 

Para indicar que a implementação de operações devem ser deixadas para 

subclasses, declarando essas operações como abstrato, escreva-os em itálico. 

Uma operação abstrata não contém uma implementação do método. A 

implementação desse comportamento é deixada as subclasses. Se qualquer parte 

de uma classe é declarada abstrata, então a própria classe também precisa ser 

declarada como abstrata, escrevendo seu nome em itálico.  
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Uma classe abstrata não pode ser instanciada em um objeto, porque tem 

partes faltando.  

Uma classe abstrata não pode ser instanciado como um objeto, porque há 

partes da definição da classe faltando: as partes abstratas. Classes filhas da classe 

abstrata podem ser instanciadas como objetos se completarem todas as partes 

abstratas faltantes do pai, tornando-se, assim, uma classe concreta. 

As classes abstratas são um mecanismo muito poderoso que permitem ao 

desenvolvedor definir o comportamento e os atributos comuns, mas eles deixam 

alguns aspectos de como a classe vai trabalhar para subclasses mais concretas. 

  

 

5.6 EXERCÍCIOS 
 

 

1. O que é uma classe? 

a) Um curso 

b) Uma instância de objeto 

c) Um cliente ou servidor no sistema 

d) Uma coleção de objetos com as mesmas características 

2. O que é um atributo? 

a) A relação entre duas classes 

b) Um parâmetro de funcionamento ou um método 

c) Um valor de dado mantido por um objeto em uma classe 

d) O valor de retorno de uma operação 

3. O que é uma associação? 

a) A relação entre duas classes 

b) A relação entre dois objetos 

c) A ligação entre duas classes 

d) Uma ligação entre dois objetos 

4. O que significa a multiplicidade de uma associação? 

a) O número de associações de classe 

b) O número de associações entre duas classes 

c) Quantas instâncias de uma classe se relacionam com quantas instâncias de 

outra classe 
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d) Quantas instâncias de uma classe se relacionar a uma única instância de 

outra classe 

5. O que é uma classe de associação? 

a) Uma classe com várias associações 

b) Uma classe com uma associação 

c) A classe que modela uma associação entre duas ou mais classes 

d) A classe que modela uma associação entre dois ou mais objetos 

6. O que é uma hierarquia de generalização/especialização? 

a) Um relacionamento todo/parte 

b) Um relacionamento de herança 

c) Uma associação entre uma classe generalizada e uma classe especializada 

d) A hierarquia em camadas 

7. O que é uma hierarquia de composição? 

a) A forma fraca de uma hierarquia de generalização/especialização 

b) Uma forma forte de uma hierarquia de generalização/especialização 

c) A forma fraca de um relacionamento todo/parte 

d) A forma forte de um relacionamento todo/parte 

8. O que é uma hierarquia de agregação? 

a) A forma fraca de uma hierarquia de generalização/especialização 

b) Uma forma forte de uma hierarquia de generalização/especialização 

c) A forma fraca de um relacionamento todo/parte 

d) A forma forte de um relacionamento todo/parte 

9. Descreva a um empresário a multiplicidade de um relacionamento entre duas 

classes. 

10. Contraste os seguintes conjuntos de termos:  

a) objeto, classe, instância. 

b) propriedade, método, atributo. 

c) superclasse, subclasse 

d) classe concreta; classe abstrata. 

11. Desenhe os relacionamentos que são descritos pelas seguintes regras de 

negócios. Incluir as multiplicidades de cada relacionamento. 

a) Um paciente deve ser atribuído a um único médico e um médico pode ter um 

ou vários pacientes. 
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b) Um empregado tem uma extensão de telefone e um ramal telefônico 

exclusivo é atribuído a um empregado. 

c) A sala de cinema mostra pelo menos um filme, e um filme pode ser mostrado 

em até quatro salas de cinema ao redor da cidade. 

d) Um filme ou tem uma estrela, dois coadjuvantes, ou mais de dez pessoas 

estrelando juntos. A estrela deve estar em pelo menos um filme. 

12. Desenhe os diagramas de classe para as seguintes classes: 

 Filme (título, produtor, duração, diretor, gênero) 

 Ticket (preço, adulto ou criança, horaShow, filme) 

 Patrono (nome, adulto ou criança, a idade) 

13. Desenhe um diagrama de classes para as seguintes classes. Considere-se que 

as entidades representam um sistema para um sistema de faturamento paciente. 

Incluir apenas os atributos que seria adequado para este contexto. 

 Paciente (idade, nome, passatempos, tipo de sangue, ocupação, operadora 

de seguros, endereço, telefone) 

 Operadora de seguros (nome, número de pacientes sobre o plano, endereço, 

nome de contato, telefone) 

 Médico (especialidade, número de identificação do fornecedor, handicap de 

golfe, idade, telefone, nome) 

14. Crie um diagrama de classes e suas associações para uma aplicação bancária, 

onde, um banco oferece serviço para muitos clientes e administra vários cartões 

de débito. Um cliente pode possuir mais de uma conta e uma conta poderia ser 

uma conta conjunta pertencente a mais de um cliente. Determinado cliente pode 

ou não possuir um cartão de débito, mas um cartão de débito deve pertencer a 

um cliente. Um banco tem apenas um presidente e um presidente pode ser 

presidente de um só banco. 

15. (TJ-MG – 2012) Em relação aos tipos de relacionamentos da UML, correlacione 

as colunas a seguir considerando a definição mais adequada: 

 

Está CORRETA a seguinte sequência de respostas: 
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a) III, I, IV, II. b) VI, II, I, III. c) II, I, VI, III. d) III, I, II, VI. 

16. (TJM-SP – 2011) Considere o seguinte diagrama de classes, representado 

conforme a UML. 

 

A partir desse diagrama de classes, pode-se afirmar que 

a) a classe Veículo é considerada uma subclasse. 

b) a classe Carga é uma superclasse, e Passeio, uma subclasse. 

c) a classe Veículo terá mais atributos do que as classes Carga e Passeio. 

d) a classe Veículo herda os recursos das classes Carga e Passeio. 

e) as classes Carga e Passeio herdam os recursos da classe Veículo. 

17. (TRF-2ª Região – 2012) Considere:  

 

Em relação à visibilidade dos atributos e métodos, é correto afirmar que a classe 

acima contém:  

a) 3 itens privados e 1 item público. 

b) 3 itens públicos e 1 item protegido 

c) 3 itens protegidos e 1 item privado. 

d) 3 itens públicos e 1 item privado. 

e) 3 itens protegidos e 1 item público. 

18. (FINEP – 2011) O diagrama de classes UML 2.3 abaixo contém parte das 

classes de uma aplicação usada no ensino de geometria. 
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Caso essa aplicação permita instanciar apenas triângulos, retângulos e 

pentágonos, como deveria ser definida a classe Polígono em um programa Java? 

a) public final class Poligono { } 

b) public interface class Poligono { } 

c) public static class Poligono { } 

d) public abstract class Poligono { } 

e) public class Poligono { } 

19. (FINEP – 2011) Considere o diagrama de classes UML 2.3 abaixo. 

 

Sobre o diagrama apresentado, considere as afirmativas abaixo.  

I -    Uma instância de uma nota fiscal pode não conter item algum.  

II -  A relação entre as classes NotaFiscal e Item é uma composição.  

III - Um item pode pertencer a mais de uma nota fiscal.  

IV - A operação getFaturamento( ) é estática.  

Estão corretas APENAS as afirmativas 

a) I e III b) I e IV c) II e IV d) III e IV e) II, III e IV 

20. (NOSSA CAIXA – 2011) Um detalhe importante que deve ser especificado para 

os atributos e operações das classes é a visibilidade. Desta forma, os símbolos: 

+ (sinal de mais), # (sinal de número), - (sinal de menos) e ~ (til) correspondem 

respectivamente a: 

a) público, pacote, privado e protegido. 

b) público, protegido, privado e pacote. 

c) privado, protegido, público e pacote. 

d) privado, pacote, público e protegido. 
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e) pacote, protegido, privado e público.  
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