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Polimorfismo 
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}  A palavra polimorfismo deriva da palavra polimorfo, que 
significa multiforme, ou que pode variar a forma 

}  Em POO, o polimorfismo é a habilidade de objetos de 
classes diferentes responderem a mesma mensagem 
de diferentes maneiras 



Polimorfismo: Exemplo 
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}  O Polimorfismo permite que diferentes objetos (avião, 
barco, automóvel) respondam uma mesma mensagem 
(mover) de formas diferentes (voar, navegar e correr). 



Tipos de Polimorfismos 
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}  Existem três tipos de polimorfismos: 
}  Polimorfismo de Sobrecarga 

}  Métodos que funcionam com parâmetros diferentes 

}  Polimorfismo de Sobreposição 
}  Métodos que se comportam de maneira diferente dependendo da 

classe 

}  Polimorfismo de Inclusão 
}  Variáveis que suportam classes diferentes 



Polimorfismo de Sobrecarga 
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}  Polimorfismo de sobrecarga permite que um método de 
determinado nome tenha comportamentos distintos, em 
função de diferentes parâmetros que ele recebe 

}  O conjunto das informações existentes na declaração de 
um método é conhecido como assinatura do método 
}  Nome 
}  Quantidade e tipo dos parâmetros 

}  Exemplo: 



Polimorfismo de Sobreposição 
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}  Polimorfismo de sobreposição é a redefinição de métodos ou 
propriedades em classes descendentes 

}  No C# um membro 
que tem a intenção de 
ser sobreposto deve 
utilizar a palavra 
reservada virtual na 
sua declaração 

}  O membro da classe 
filha que sobrepõe um 
determinado membro 
deve conter a palavra 
reservada override 
na sua declaração  



Polimorfismo de Sobreposição: Exemplo 
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Polimorfismo de Inclusão 
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}  No exemplo anterior pode ser visto que variáveis de um 
determinado tipo (classe) também podem receber 
variáveis que são de subtipos 

}  Polimorfismo de inclusão usa a capacidade de 
substituição da Herança, em que uma classe mãe pode ser 
substituída por qualquer classe descendente 
}  Nessa situação a implementação do método mais próximo da 

classe do objeto é utilizada 
}  Esse recurso é bastante utilizado para deixar o código 

mais flexível 
}  Já que todas as subclasses herdam da classe Dimensão, então 

posso usar a interface de Dimensão para objetos de seus 
subtipos: Círculo e Esfera 



Polimorfismo e Herança 
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Recapitulando ... 
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}  A orientação a objetos é feita basicamente de 4 conceitos 
fundamentais 
}  Encapsulamento 
}  Herança 
}  Composição 
}  Polimorfismo 


