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}  Até agora as classes estudas sempre são utilizadas como 
moldes para a criação de objetos 
}  Essas são chamadas de classes concretas 
}  Elas estão prontas para serem utilizadas 

}  Existem classes que não são utilizadas para criar objetos 
diretamente 
}  Essas são chamadas de classes abstratas 

}  As classes abstratas não podem ser utilizadas para criar 
objetos 

}  As classes abstratas são classes que marcadas com a 
palavra reservada abstract 
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}  Uma classe abstrata pode definir membros abstratos 
}  Os membros abstratos são aqueles que não estão definidos na 

classe, mas apenas em um nível hierárquico inferior 
}  Exemplo: 

}  Hierarquia da classe Formas 
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}  Como a classe abstrata não tem implementação para um 
determinado método, não é possível utiliza-lo em seus 
descendentes através da palavra reservada base 

}  Exemplo: 

Chamada ao 
método Area 
de Formas 

Erro !!! 
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}  Através do uso de interfaces é possível duas classes 
serem desenvolvidas por equipes distintas e uma equipe 
utilizar a classe da outra sem se preocupar com sua 
implementação 

}  Isso é possível por que a interface estabelece um 
contrato entre as equipes 
}  Antes de ter a implementação as equipes já sabem como as 

classes devem se comportar 

}  As interfaces são definidas através da palavra reservada 
interface 
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}  Uma interface deve ser definida antes de ser utilizada 
}  Sintaxe: 

 interface I<Nome> [: <Base>] { 
   <Método_1>; 
   <Método_2>; 
   <Método_N>; 
 } 

}  Após sua definição ela deve ser implementada por uma 
classe 
}  Sintaxe: class <Nome_Classe> : <Interface> ... 

}  Por último ele deve ser utilizada 
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}  Definição da Interface: 

}  Implementação da Interface 

}  Uso da Interface 
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}  Uma classe que implementa uma interface deve 
implementar todos os métodos declarados na interface 

}  As interfaces também podem utilizar a relação de herança 
entre elas 

}  Através do uso de interfaces é possível simular uma 
herança múltipla (herdar características da mãe e do pai) 

}  O uso das interfaces favorece a programação de maneira 
genérica, assim deixando o código mais flexível.  


