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Características interessantes do JAVA: 

 

•Verificação automática de ortografia 

•Recolha automática do lixo (GC) 

•Simplificação de ponteiros de memória 

•Acesso à rede simplificado 

•Multi-threading 



Tempo de Compilação Tempo de Execução 
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Vantagens do Java 

Portabilidade - Write Once, Run Anywhere 

Securança melhorada 

Gestão de memória robusta 

Desenhada para programação em rede 

Multi-thread (tarefas simultâneas) 

Dinâmica e extensível (carregamento bibliotecas) 

As Classes constituem ficheiros separados, carregados 
quando e apenas se necessários. 



Elementos de um Programa Java 
 Os programas incluem normalmente três tipos de componentes: 

 Declarações: permitem reservar memória para o 

armazenamento das estruturas de dados envolvidas 

 Instruções: indicam ao computador o que deve efetuar 

 as instruções são separadas por ponto e vírgula (;) 

 Comentários: são úteis para os programadores,  

    mas são ignorados pelo computador:  

 

 /*    */   - mais de uma linha 

 //           - até o final da linha 
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Sintaxe 

 Inclui: 

 Palavras reservadas 

 Identificadores 

 Símbolos 

 Literais 

A forma como se escrevem as 

declarações, instruções e comentários 
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Palavras Reservadas 

Ex: while e new são instruções;  

  class e int indicam tipos de informação declarada 
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Identificadores 

 não devem começar com algarismos nem com _ 

 não existe tamanho máximo 

 distinção entre maiúsculas e minúsculas 

        Ex:   Max, max e MAX são diferentes 

Identificador para nomear entidades que o programa manipula:  
variáveis, constantes, subprogramas e classes 

Identificador :={ letras,  números,  _ ,   $ } 
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Convenções para Identificadores 
 

 Sempre que possível usar letras minúsculas 

 Ex: o nome de um subprograma  (ex: main() ) começa por minúscula  

com as seguintes exceções: 

 o nome de uma classe começa por maiúscula  

     Ex:  Math, System, Poligono 

 Se o nome consta de várias palavras: usar uma maiúscula para a 

primeira letra das palavras subsequentes  (camelCase) 

               Ex: imprimirMensagem, lerNome  

 o nome de uma constante - todo em maiúscula ou separado por _  

     Ex: MAX, TAXA_DE_JUROS 
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Símbolos e Literais 
 Símbolos:  

 Operadores 

 Ex: +, -, * ,  =, etc. 

 o operador = (igual) tem a função de atribuição e o operador == (igual igual) tem a 

função de comparação entre valores, retornando o valor booleano verdadeiro se estes 

valores forem idênticos 

 sinais de pontuação 

 Ex:  {, } , (, ), ; , etc. 

 

 Literais: dados explícitos que podem ser manipulados pelo programa 

 Exemplos:  

 números inteiros: – 17 e  255  

 reais: 3.14159, 1.602E-19 e 5.88f 

 caracteres: ‘a’, ‘A’, ‘\n’ 

 cadeias de caracteres: “Bom dia!”,  “Boa tarde” 
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Símbolos e Literais 
 

Operadores Relacionais 

 

 ==  Igual 

 != Não igual 

 >= Maior ou igual 

 >= Menor ou igual 

 > Maior que 

 < Menor que 
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Variáveis 

Variável - localização em memória para guardar um valor de um 
dado tipo, que pode variar durante a execução de um programa 

tipo_de_dado   nome_da_variável;  

tipo_de_dado   nome_da_variável = valor inicial;   

tipo_de_dado   nome_da_variável_1; nome_da_variável_2;  

A sintaxe da declaração de variáveis é a seguinte: 

int conta;  

int max = 1;  

int conta, soma; 

 o tipo permite determinar  o espaço de memória que deve ser reservado, 

assim como a forma de representação utilizada 

 o nome permite manipulá-la, sem que se necessite de saber a localização 

da memória 

Exemplos: 
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8 Tipos de Dados Primitivos 

Tipo Memória 
Ocupada 

Valores 

Representação de carateres 

char 16 bits caracter do Unicode 

Representação de valores lógicos 

boolean 1 bit true ou false 

Tipo Memória 
Ocupada 

Valores 

Representação de números inteiros 

byte 8 bits de -128 
 até 127 

short 16 bits de -32768 
até  32767 

int 32 bits de -214748364 
até 2147483647 

long 64 bits de -9223372036854775808 
até 9223372036854775807 

Representação de números reais 

float 32 bits de -3.4 x 1038 

até 3.4 x 1038 

double 64 bits de -1.7 x 10308 

até 1.7 x 10308 
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Tipo de dados básicos (cont.) 
• números inteiros 

– terminação L: o número é representado como long 
• exemplo:  long a = 299792458L;   

• números reais 
– se notação decimal: o ponto é o separador de casas decimais (vírgula) 

– se notação exponencial: a letra E indica o expoente na base 10 
• exemplo: 2.5E6 representa 2,5 x 106 

– terminação f ou F:  o número é representado como float 

– terminação d ou D: o número é representado como double 
• exemplo:  float   a = 3.14159265f;   

              double a = 3.14159265d; 

• por omissão o número é considerado como double 

• caracteres 
– Valor das constantes do tipo char aparece entre apóstrofes 

• exemplo:  char letra = ‘a’ 
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Constantes 

tipo_de_dado  nome_da_constante = valor inicial;  

A sintaxe da declaração de constantes é a seguinte: 

public class Ex_2_1_Constante { 

  public static void main (String args[ ]) { 

     double TAXA_DE_JUROS = 0.2; 

     System.out.println("A taxa de juros mensal é " +TAXA_DE_JUROS); 

  } 

} 

Exemplo: 

Localização em memória cujo valor se mantém inalterado 
durante toda a execução do  programa 
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Instrução de Atribuição 

nome_da_variável = expressão;  

A sintaxe da instrução é a seguinte: 

conta = 0; 

soma = parcela1 + parcela2; 

Exemplos: 

Atribuição - instrução que permite atribuir e 
armazenar um valor numa variável  

O sinal = pode ler-se  

“toma o valor de”,  

pelo que esta instrução 

 pode ser lida: 

 “conta     toma valor    zero”. 

 

Calcula a soma do valor corrente 
das variáveis parcela1 e 
parcela2, e armazena o 
resultado na variável soma 

Os valores anteriores são perdidos 
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Expressões Aritméticas 

As expressões aritméticas são calculadas segundo a prioridade dos 
diferentes operadores aritméticos: 

Uma expressão é uma sequência de operadores e valores 

Operador Prioridade Operação 

* 1 Multiplicação 

/ 1 Divisão 

% 1 Resto da divisão 

+ 2 Adição 

- 2 Subtração 

int a = 1 + 1; 

int y = x % 10; 
Exemplos: 
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• Se todos forem do mesmo tipo  o resultado será do mesmo tipo 

• Caso contrário: o computador terá que fazer conversões de tipo  

– conversão automática: de tipo mais pequenos para tipo maiores  

• byte  short  int  long  float  double 

Ex:  sempre será possível converter um int em long ou float sem perda de 
informação, mas o inverso não é verdadeiro 

– conversão explicita:  indicada explicitamente pelo programador 

Conversões de Tipo 
O tipo de resultado de uma expressão aritmética 
depende do tipo dos seus operandos. 

Exemplos: 

int nInt =15L;           //  isto não é permitido, gera um erro de compilação 

int nInt = (int) 15L;   // agora é permitido, a conversão é explícita 

int nInt =15;                  
long nLong = nInt;      // conversão automática 
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Exemplo de Conversão de Tipo  

public class Ex_2_3_ConvTipo{ 

 public static void main(String args[ ]) { 

     int var_int = 10, resultado_int;  

     double var_double = 5.2, resultado_double;  

     resultado_double = var_int + var_double; 

     resultado_int = (int) (var_int + var_double); 

     System.out.println("resultado_double = " + resultado_double); 

     System.out.println("resultado_int = " + resultado_int); 

       } 

} 

> java Ex_2_3_ConvTipo 

resultado_double = 15.2 

resultado_int = 15 
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Operadores Unários  

++x; x++; 
 --x; x--; 

As operações unárias envolvem apenas um operando 

 Operadores de incremento e decremento: aumentam ou 

diminuem, respectivamente, uma unidade ao valor do operando 

             

x= 7;  

num = ++x; 

pré-incremento:  
 
1º  se modifica 
2º  é feita a atribuição 

Primeiro x é incrementado para 8 e 
depois num toma o valor de x. 

            Retorna x= 8, num = 8 

x= 7;  

num = x++; 

pós-incremento:  
 
1º  é feita a atribuição 
2º  se modifica 

Primeiro num toma o valor de x  e 

depois x é incrementado. 

             Retorna x = 8, num = 7 
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Outros Operadores 

+= -= *= /= %= 

a += 4;      a = a + 4;  

var1 -= var2;   var1 = var1 – var2; 

• A linguagem Java possui ainda um grupo de operadores que permitem 

simplificar a escrita de algumas instruções 

Exemplo: 
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Os Pacotes de Java 
 Os pacotes (packages) em Java são bibliotecas de programas 

 Um pacote agrupa várias classes que podem não estar relacionadas  

 Os pacotes são guardados em ficheiros com extensão *.jar 

 Podemos importar uma classe de um pacote usando a instrução 

import logo no início do programa 

                   import nome_pacote.nome_classe 

 Podemos importar todas as classes de um pacote usando um 

asterisco em vez do nome da classe 

         import nome_pacote.* 

 As classes pertencentes ao pacote java.lang das “JAVA API classes”, tais 

como Math, System, String, etc., não precisam ser importadas 
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Operações de Entrada/Saída (E/S) 
• A classe System incluída no pacote java.lang, suporta um conjunto 

de serviços para operações de E/S: 

– leitura do teclado   usar System.in  

 

 

 

– escrita de mensagens no ecrã  usar System.out 

  System.out.println (“Só sei  ”);    // depois de imprimir muda a linha 

     System.out.print (“que nada sei”); 

    char simbolo 

System.in.read (simbolo);    // lê um carácter a partir do teclado 
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Estrutura de um Programa 

 public class HelloWorld { 

  public static void main(String [] args) { 

   System.out.println("Hello World!"); 

  } 

 } 

 incluir uma classe com o mesmo nome que o ficheiro  (*.java) 

onde o programa é guardado 

 esta classe pública deve incluir o subprograma main() 

 o subprograma por onde se iniciará a execução do programa 

Um programa em Java é um conjunto de uma ou mais classes 

Requisitos que deve satisfazer um programa para poder ser executado:  
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A classe p1.P1App 

readInt ( ) 

Lê e devolve um valor inteiro de tipo int  

readDouble ( ) 
Lê e devolve um valor real de tipo double 

readInt (int low, int high)  
o valor está entre low e high 

readDouble (double low, double high)  

 o valor está entre low e high 

readInt (java.lang.String prompt)  
mostra a mensagem indicada em prompt 

readDouble (java.lang.String prompt)  
mostra a mensagem indicada em prompt 

 

readLine ( ) 
Lê e devolve uma linha de texto 

readDouble (java.lang.String prompt, 

                    double low, double high)  
combina todas as opções 

readLine (java.lang.String prompt)  
mostra a mensagem indicada em prompt 

Funções de leitura mais usadas 
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