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4 HERANÇA 
 

 

A programação orientada a objetos (POO) é uma filosofia de programação 

popular e poderosa. Uma das principais técnicas da POO é conhecida como 

herança. Herança significa que uma forma muito geral de uma classe pode ser 

definida e compilada. Mais tarde, as versões mais especializadas da classe podem 

ser definidas ao começar com a classe já definida e adicionando as variáveis de 

instância e métodos mais especializados. As classes especializadas herdam os 

métodos e variáveis de instância da classe geral previamente definida. 

Com a herança é possível economizar tempo durante o desenvolvimento do 

programa, também aumenta a probabilidade de um sistema ser aplicado e mantido 

de forma eficaz. 

 

 

4.1 SUPERCLASSES E SUBCLASSES  
 

 

Muitas vezes, um objeto de uma classe é um objeto de outra classe também. 

Superclasses tendem a ser mais geral e subclasses. A Tabela 1 enumera vários 

exemplos simples de superclasses e subclasses. 

Superclasse Subclasse 

Estudante Estudante de pós-graduação, estudante de graduação 

Forma Círculo, triângulo, retângulo, esfera, cubo 

Financiamento Financiamento de carro, financiamento de casa, hipoteca 

Empregado Professor, funcionário 

Conta bancária Conta corrente, conta poupança 

Tabela 1 – Exemplos de herança. 

 

Cada objeto da subclasse é um objeto da superclasse, e uma superclasse 

pode ter muitas subclasses. Por exemplo, a superclasse veículo representa todos os 

veículos, incluindo carros, caminhões, barcos, bicicletas e assim por diante. 

 

 



4.1.1 Herança Básica 
 

 

Para herdar uma classe, o programador incorpora a definição de uma classe 

para outra usando a palavra-chave extends. O programa a seguir cria uma 

superclasse chamadas A e uma subclasse chamada B. O Quadro 1 cria uma 

superclasse. O quadro 2 cria uma subclasse a partir da classe A existente. O quadro 

3 é uma aplicação básica de herança. 

Quadro 1 – Superclasse ClasseA 

1 package heranca; 

2 public class ClasseA { 

3  int i, j; 

4  void mostaij(){ 

5   System.out.println("i e j: "+i+" 

"+j); 

6  } 

7 } 

 

Quadro 2 – Subclasse ClasseB 

1 package heranca; 

2 public class ClasseB extends ClasseA { 

3  int k; 

4   

5  void mostrak(){ 

6   System.out.println("k: "+k); 

7  } 

8   

9  void soma(){ 

10   System.out.println("i+j+k: "+(i+j+k)); 

11  } 

12 } 

 

 



Quadro 3 – Aplicação básica de herança 

1 package heranca; 

2 public class HerancaSimples { 

3  public static void main(String[] args) { 

4   ClasseA objSuper = new ClasseA(); 

5   ClasseB objSub = new ClasseB(); 

6    

7   objSuper.i = 10; 

8   objSuper.j = 20; 

9   System.out.println("Conteúdo do super objeto: "); 

10   objSuper.mostaij(); 

11   System.out.println(); 

12   objSub.i = 7; 

13   objSub.j = 8; 

14   objSub.k = 9; 

15   System.out.println("Conteúdo do sub objeto: "); 

16   objSub.mostaij(); 

17   objSub.mostrak(); 

18   System.out.println(); 

19   System.out.println("A soma de i, j e k no sub objeto: "); 

20   objSub.soma(); 

21  } 

22 } 

 

 

 

4.2 O MODIFICADOR PROTECTED 
 

 

Os modificadores de visibilidade são usados para controlar o acesso aos 

membros de uma classe. A visibilidade desempenha um papel importante no 

processo da hereditariedade também. Qualquer método ou variável pública em uma 

classe pai pode ser explicitamente referenciada pelo nome da classe filho, e através 

de objetos dessa classe filho. Por outro lado, métodos e variáveis privadas da classe 



pai não podem ser referenciadas na classe filho ou através de um objeto da classe 

filho. 

Esta situação provoca um dilema. Portanto, Java fornece o modificador 

visibilidade: protected. Quando uma variável ou método é declarado com visibilidade 

protegida, uma classe derivada pode referenciá-lo. A visibilidade protected permite 

que a classe mantenha algumas propriedades de encapsulamento. Uma variável ou 

método declarado com visibilidade protected pode ser acessado por qualquer classe 

no mesmo pacote. 

Em um diagrama UML, a visibilidade protected é indicada precedendo o 

membro protegido com uma marca de hash (#). 

 

 

4.2.1 Relacionamento entre Superclasse e Subclasse 
 

 

Usando uma hierarquia de herança, contendo os tipos de empregados em 

uma aplicação de folha de pagamento de uma empresa, os funcionários 

comissionados (serão representados como objetos de uma superclasse) são pagos 

com uma porcentagem de suas vendas, enquanto os funcionários assalariados 

comissionados (serão representados como objetos de uma subclasse) recebem o 

salário base acrescido de um percentual de suas vendas. 

O quadro 4 cria uma classe chamada FuncionarioComissionado, onde as 

variáveis de instância da são declarados como protected, permitindo que a 

subclasse FuncionarioAssalariadoComissionado, criada no quadro 5, acesse os 

dados diretamente. 

 

Quadro 4 – Classe FuncionarioComissionado representa um funcionário que é pago com uma 

porcentagem das vendas 

1 package heranca; 

2 public class FuncionarioComissionado { 

3  protected String nome; 

4  protected String sobrenome; 

5  protected int cpf; 

6  protected double vendaBruta; 



7  protected double percentualComissao; 

8   

9  public String getNome() { 

10   return nome; 

11  } 

12  public void setNome(String nome) { 

13   this.nome = nome; 

14  } 

15  public String getSobrenome() { 

16   return sobrenome; 

17  } 

18  public void setSobrenome(String sobrenome) { 

19   this.sobrenome = sobrenome; 

20  } 

21  public int getCpf() { 

22   return cpf; 

23  } 

24  public void setCpf(int cpf) { 

25   this.cpf = cpf; 

26  } 

27  public double getVendaBruta() { 

28   return vendaBruta; 

29  } 

30  public void setVendaBruta(double vendaBruta) { 

31   if (vendaBruta >= 0.0) 

32    this.vendaBruta = vendaBruta; 

33   else 

34    throw new IllegalArgumentException( 

35     "A venda bruta deve ser maior ou igual a 0.0"); 

36  } 

37  public double getPercentualComissao() { 

38   return percentualComissao; 

39  } 



40  public void setPercentualComissao(double percentualComissao) { 

41   if (percentualComissao > 0.0 && percentualComissao < 1.0) 

42    this.percentualComissao = percentualComissao; 

43   else 

44    throw new IllegalArgumentException( 

45     "O percentual de comissão deve ser maior que 0.0  

                                             e menor que 1.0"); 

46  } 

47  public double calcularGanhos(){ 

48   return percentualComissao * vendaBruta; 

49  } 

50  @Override // indica que este método substitui um método superclasse 

51  public String toString(){ 

52   return String.format("%s: %s %s\n%s: %s\n%s: %.2f\n%s: %2.f",  

53     "Funcionário Comissionado", nome, sobrenome, 

54     "CPF", cpf, "Total de vendas", vendaBruta, 

55     "Percentual de comissão", percentualComissao); 

56  } 

57 } 

  

Sempre que uma subclasse precisar fazer referência a sua superclasse 

imediata, pode fazê-la através do uso de uma palavra-chave super. 

Quadro 5 – A classe FuncionarioAssalariadoComissionado herda as variáveis de instância protegida 

da classe FuncionarioComissionado 

1 package heranca; 

2 public class FuncionarioAssalariadoComissionado extends 

FuncionarioComissionado{ 

3  private double salarioBase; 

4  //construtor 

5  public FuncionarioAssalariadoComissionado(String nome, 

6    String sobrenome, int cpf, double vendas, 

7    double percentual, double salario){ 

8   super(nome, sobrenome, cpf, vendas, percentual); 



9   setSalarioBase(salario);   

10  } 

11  public void setSalarioBase(double salario){ 

12   if (salario >= 0.0) 

13    salarioBase = salario; 

14   else 

15    throw new IllegalArgumentException( 

16      "O salário base deve ser maior ou igual a 

0.0");   

17  } 

18  public double getSalarioBase(){ 

19   return salarioBase; 

20  } 

21  //calcula ganhos 

22  @Override //indica que este método substitui um método superclasse 

23  public double calcularGanhos(){ 

24   return salarioBase+(percentualComissao * vendaBruta); 

25  } 

26  @Override 

27  public String toString(){ 

28   return String.format( 

29     "%s: %s %s\n%s: %s\n%s: %.2f\n%s: %.2f\n%s: 

%.2f", 

30     "Funcionário assalariado com comissão", nome, 

sobrenome, 

31     "CPF", cpf, "Total de vendas", vendaBruta, 

"Percentual Comissão", 

32     percentualComissao, "Salário base", salarioBase);

  

33  } 

34 } 

 

 



4.3 CONSTRUTORES EM SUBCLASSES 
 

 

Instanciar um objeto de subclasse inicia uma cadeia de chamadas de 

construtor no qual o construtor da subclasse, antes de realizar suas próprias tarefas, 

invoca seu construtor direto da superclasse explícita através da referência super ou 

chama implicitamente o construtor default da superclasse ou construtor sem 

argumento. Da mesma forma, se a superclasse for derivada de outra classe, como 

são, evidentemente, todas as classes exceto Object – o construtor da superclasse 

invoca o construtor da classe seguinte na hierarquia, e assim por diante. O último 

construtor chamado na cadeia é sempre o construtor para a classe de Object. 

 

 

4.3.1 Usar super para Chamar Construtores de Superclasse 
 

 

O quadro 6 apresenta a classe Caixa e seus diversos construtores. 

 

Quadro 6 – Implementação da classe Caixa 

1 package heranca; 

2 public class Caixa { 

3  private double largura; 

4  private double altura; 

5  private double profundidade; 

6  //construtor clone de um objeto 

7  Caixa(Caixa ob){//passa o objeto ao construtor 

8   largura = ob.largura; 

9   altura = ob.altura; 

10   profundidade = ob.profundidade; 

11  } 

12  //construtor usado quando todas as dimensões são especificadas 

13  Caixa(double l, double a, double p){ 

14   largura = l; 



15   altura = a; 

16   profundidade = p; 

17  } 

18  //construtor usado quando não há especificação de dimensões 

19  /* 

20   * usa -1 para indicar uma caixa inutilizada 

21   */ 

22  Caixa(){ 

23   largura = -1; 

24   altura = -1; 

25   profundidade = -1; 

26  } 

27  //construtor usado quando um cubo é criado 

28  Caixa(double comp){ 

29   largura = altura = profundidade = comp;   

30  } 

31  double volume(){ 

32   return largura*altura*profundidade; 

33  } 

34 } 

 

A classe PesoCaixa mostra como super é usado. No quadro 7, PesoCaixa() 

chama super com os argumentos l, a, e d. Isso faz com que o construtor Caixa () 

seja chamado, inicializando largura, altura e profundidade com esses valores. 

 

Quadro 7 – Implementação da classe PesoCaixa 

1 package heranca; 

2 public class PesoCaixa extends Caixa{ 

3  double peso; 

4  //construtor clone de um objeto 

5  PesoCaixa(PesoCaixa ob){ 

6   super(ob); 

7   peso = ob.peso; 



8  } 

9  //construtor quando todos os parâmetros são especificados 

10  PesoCaixa(double l, double a, double d, double p){ 

11   super (l, a, d); 

12   peso = p; 

13  } 

14  //construtor padrão 

15  PesoCaixa(){ 

16   super(); 

17   peso = -1; 

18  } 

19  //construtor usado quando um cubo é criado 

20  PesoCaixa(double comp, double p){ 

21   super(comp); 

22   peso = p; 

23  } 

24 }  

 

Uma vez que os construtores podem ser sobrecarregados, super pode ser 

chamado usando qualquer forma definida pela superclasse. O construtor executado 

será aquele que coincide com os argumentos. A implementação PesoCaixa fornece 

construtores para as várias maneiras que uma caixa pode ser construída. Em cada 

caso, super é chamado utilizando os argumentos apropriados. 

 

 

4.4 EXERCÍCIOS 
 

 

1. Suponha que você está projetando um programa de manutenção de registros 

que tem registros de empregados assalariados e empregados horistas. Há uma 

hierarquia natural para agrupar essas classes. Trata-se de todas as classes de 

pessoas que compartilham a propriedade de ser empregados. 

Os funcionários que recebem salário por hora são um subconjunto de 

funcionários. O outro subgrupo é composto por assalariados que recebem um 



salário fixo por mês. Embora o programa não precise de nenhum tipo 

correspondente ao conjunto de todos os funcionários, pensar em termos do 

conceito mais geral de funcionários pode ser útil. Por exemplo, todos os 

funcionários têm um nome e uma data de admissão, e os métodos para criar e 

alterar nomes e datas de contratação será o mesmo para funcionários 

assalariados e de hora em hora. As classes para os funcionários horistas e 

assalariados podem ser subdivididos conforme diagramado na figura 1. 

 

Figura 1 – Hierarquia de classes. 

No Java, defina uma classe chamada Funcionario que inclui todos os 

empregados (assalariados ou por hora) e, em seguida, use essa classe para 

definir as classes de funcionários horistas e assalariados. 

Classe Funcionário:  

 Todos os objetos têm um nome e data de admissão. Uma string de nome 

"Sem nome" indica que não há ainda nome especificado. Uma data de 

admissão 1 de janeiro de 1000 indica nenhuma data de contratação real 

ainda especificada. 

 É necessário criar uma classe Data. 

 Pré-requisito do construtor Funcionário com parâmetro: Nenhum nome ou 

data de admissão ser nulo. 



Classe para funcionários horistas:  

 A classe Funcionario é a classe base (superclasse) e Horista é a classe 

derivada (subclasse). 

 Todos os objetos têm um nome, data de admissão, taxa de salário não 

negativa, e número de horas trabalhadas não negativa. Uma string de 

nome "Sem nome" indica que não há nome verdadeiro ainda especificado. 

A data de admissão de 01 de janeiro de 1000 indica que não há data de 

contratação real ainda especificada.  

 Pré-requisito: Nenhum nome ou data de admissão ser nulo; taxa salarial e 

horas não podem ser negativas. 

 A multiplicação das horas trabalhadas pela taxa salarial retorna o 

pagamento do mês. 

 O método paraString é substituído por isso é diferente na classe derivada 

Horista do que na classe base Funcionário. 

Classe Assalariado:  

 Todos os objetos têm nome, data de admissão, e salário não negativo. 

Uma cadeia de nome "Sem nome" indica que não há nome verdadeiro 

ainda especificado. A data de admissão 1 de janeiro de 1000 indica sem 

data de contratação real ainda especificada. 

 Pré-requisito: nenhum nome ou data de admissão podem ser nulos; e 

salário não pode ser negativo. 

 Pagamento retorna a divisão de salário por 12. 

2. Crie um aplicativo que utilize a classe horista. Cadastre um funcionário, sua data 

de admissão, valor da hora trabalhada e quantidade de horas trabalhadas. 

Mostre o valor do pagamento desse funcionário. 

3. Suponha que uma classe chamada DescontoVenda é uma classe derivada de 

uma classe chamada Venda. A classe Venda tem as variáveis de instância preço 

e número de itens. Será que um objeto da classe DescontoVenda também tem 

as variáveis de instância preço e número de itens? 

4. Suponha que a classe DescontoVenda é uma classe derivada de uma classe 

chamada Venda, e a classe Venda tem os métodos públicos getTotal e 

getImposto. Será que um objeto da classe DescontoVenda terá esses mesmos 



métodos? Se for assim, estes métodos têm de executar as mesmas ações exatas 

na classe DescontoVenda como na classe Venda? 

5. Crie uma aplicação que instancie um objeto para um funcionário horista e para 

um funcionário assalariado. Atribua valores aos dois funcionários e mostre o 

salário a ser pago para eles. 

6. Defina a classe EmpregadoIntitulado que é uma classe derivada da classe base 

Assalariado. A classe EmpregadoIntitulado tem uma variável de instância 

adicional do tipo String chamada título. Ela também tem dois métodos adicionais: 

getTitulo, que não tem argumentos e retorna um String, e setTitulo, que é um 

método vazio que recebe um argumento do tipo String. Também substitui 

(redefine) a definição do método para getNome, de modo que a string retornada 

inclui o título, bem como o nome do funcionário. 

7. A partir do diagrama de classes UML da figura 2 desenvolva o programa 

Palavras. 

 

Figura 2 – Diagrama de classes UML. 
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