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Classes e objetos



Aula 4 - Conteúdo Programático
• Classes e objetos



Classes
A classe nada mais é que uma estrutura, um molde, uma forma 

que define os tipos de dados (atributos e métodos).
Os atributos seriam as variáveis, as características do objeto a 

serem criadas.

 Exemplo: Uma classe pessoa poderia ter os atributos: Nome, 
Endereço e Cidade. Como métodos poderíamos ter: Crescer, Andar e 
Envelhecer.

Uma classe define todos atributos e comportamentos 
(métodos) comuns compartilhados por um mesmo tipo de objeto.



Classes

Imagine um objeto do tipo carro. No mundo real existem vários 
carros, porém somente uma classe carro. Ao modelar uma classe 
carro sabemos como eles são feitos.

Todos possuem diferentes marcas, mas todos tem quatro rodas, 
um motor entre outras características que fazem com que nós 
identifiquemos a classe carro. 

Dessa forma conseguimos diferenciar o que é um carro e o que é 
uma caminhonete, por exemplo.



Classes
Uma classe é um conjunto de variáveis e funções 

relacionadas a essas variáveis.

 Uma vantagem da utilização é poder usufruir do recurso 
de encapsulamento de informação.
 

Com o encapsulamento o usuário de uma classe não 
precisa saber como ela é implementada, bastando para a 
utilização conhecer a interface, ou seja, as funções 
disponíveis. 



Classes
<?php
 class Pessoa { 

$nome;
$cpf;

function andar() { 
// comandos…

}
function crescer() { 

// comandos…
}

 } 
?>



Classes
public podem ser acessados por todos
private somente dentro da classe
protected acesso para classes e seus filhos

O valor padrão é public



Classes
<?php

 class Pessoa { 

function __construct() { 
print "classe construída"; 

} 

function __destruct() { 
print "Classe destruída"; 

} 
 } 

?>



Classes
<?php

 class Pessoa { 
protected $nome;
protected $idade;

 } 

 class Aluno extends Pessoa { 

private $matricula;
 }

?>



Objetos

O objeto é a estrutura responsável por instanciar 
uma classe e, a partir disto, se comporta de tal 
forma como a classe rege-o e limita-o.

Os objetos são estruturas dinâmicas e 
temporárias que são regidas com base na classe 
que este instancia.



Objetos
<?php

    function definida(){

        if (isset($this)) {
            echo '$this está definida (';
            echo get_class($this);
            echo ")\n";
        } else {
            echo "\$this não está definida.\n";
        }
    }

?>



Objetos
<?php

class B {
    function verifica(){
        Aluno::definida();
    }
}

$a = new Aluno();
$a->definida();
Aluno::definida();
$b = new B();
$b->verifica();
B::verifica();

?>



Objetos
Atividade:

Quais informações mais pode ter o Aluno?

Aluno tem um Boletim?

Quais informações tem no Boletim?



Objetos
Atividade:

No Boletim:

Crie uma função para adicionar nota;

Crie uma função para visualizar a nota de uma disciplina de 
algum bimestre.

Crie uma função para visualizar todas as notas de uma disciplina.



Objetos
Atividade:

Crie uma função para saber a média do aluno em uma disciplina.

Crie uma função para saber se o aluno passou em determinada 
disciplina.

Crie uma função para saber se o aluno foi aprovado ou reprovado 
de ano.

Modifique a função para permitir que o aluno tenha estatus de 
aprovado mesmo tendo rodado em duas disciplinas.
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