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}  Como vimos, o operador new cria um novo objeto da 
memória, com base na classe que definimos 

}  Mais a frente veremos que existem outras maneiras de se 
criar um objeto usando new, inclusive definindo algumas 
informações no momento de criação do objeto 

}  Para cada vez que o operador new é acionado um novo 
objeto é criado, independente da variável ser a mesma 

}  O termo objeto é igual ao termo instância 
}  O processo de criação de uma nova instância é chamado 

instanciação. 
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}  Abaixo dois exemplos de instanciação para a classe 
Carro. 
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}  O processo de instanciação de uma classe pode ser 
personalizado 

}  Isso por que na hora em que utilizamos o operador new 
um método especial é utilizado 
}  Método construtor 

}  Um método construtor é um método tradicional porém 
que só é utilizado na criação de novas instâncias 

}  Para definir um método construtor basta que o método 
tenha o mesmo nome que sua classe 
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}  Imagine que as instâncias da nossa classe Aluno 
necessitem da informação de matrícula no momento da 
criação e que essa informação seja obrigatória e 
inalterável. 

Utilizando novo construtor 

Método Construtor 

Qual o problema ? 
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}  Toda classe tem um método construtor, mesmo quando 
você não define. 
}  Construtor padrão ou default 

}  A partir do momento em que um construtor é definido o 
construtor padrão é descartado 

}  Cada classe pode ter vários construtores 
}  A escolha de qual será utilizado é feita através dos parâmetros 

utilizados na chamada do construtor 
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}  Exemplo da definição e uso de vários construtores 
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}  Ate agora os métodos estudados estão definidos em 
classes porém estão associados à uma instância 

}  Em algumas situações é necessário ter métodos 
associados à classes, por exemplo o método main 
}  Métodos estáticos 

}  Os métodos estáticos sempre estão associados à classes, 
logo as informações utilizadas por este tipo de método 
não deve depender de instâncias 

}  Exemplos: 
}  Classe: Program, método: main 
}  Classe: Turma, método: calcularMédia 
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}  Exemplo de definição e uso de métodos estáticos. 

Definição de método estático 

Uso do método estático 
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}  Erros comuns relacionados com métodos estáticos 
}  Erro durante o uso 

}  Erros durante a definição 


