
RESUMO: Programação orientada a objetos em C# 

 

À medida que os sistemas crescem tornando-o cada vez mais complexos, torna-se mais 

difícil satisfazer a um número cada vez maior de requisitos desses sistemas. Atualmente, o 

paradigma orientado a objetos tem sido empregado no desenvolvimento de sistemas de software 

complexos e de grande porte. Neste sentido, a programação orientada a objetos (POO) tem papel 

fundamental.  

Linguagens com Pascal, C, Basic, entre outras, são linguagens de programação 

procedimentais ou estruturadas. Isto é, cada declaração na linguagem informa que o computador 

deve realizar alguma tarefa como, por exemplo, ler um dado de entrada, adicionar uma valor a uma 

variável, realizar um operação artimética por algum número e exibir o resultado. Dessa forma um 

programa em uma linguagem estruturada como o C, nada mais é que uma lista de instruções 

executadas de forma seqüencial. 

Para programas pequenos e de baixa complexidade, as linguagens acima dão conta do 

recado, afinal o programador cria uma lista de instruções e o computador as executa. Porém, à 

medida que os programas vão se tornando maiores, entender e tratar uma única lista de instruções 

fica mais difícil. Uma das soluções para resolver esses problemas seria quebrar o programa, ou seja, 

dividi-lo em partes menores que são chamadas de funções. Por esta razão, a função foi adotada com 

uma forma de tornar os programas mais compreensíveis. Em outras linguagens, o mesmo conceito 

pode ser referido como uma subrotina, um subprograma ou um procedimento. Essa técnica de 

dividir o programa em partes menos é chamada de programação modular. 

Acontece que, à medida que os programas se tornam maiores e mais complexos, até mesmo 

a programação modular começa a se mostrar limitada para resolver os problemas. Neste contexto, 

a POO apresenta-se como uma abordagem de programação que permite os programadores 

raciocinar e solucionar problemas em termos de objetos, os quais estão diretamente associados às 

entidades do mundo real. Como resultado desse mapeamento utilizando a POO, um programador 

desenvolve os objetos que compõem o sistema, ao invés de desenvolver o sistema como um 

conjunto de procedimentos e dados.  

Sendo assim, a orientação a objetos, também conhecida como Programação Orientada a 

Objetos (POO) é um paradigma de análise, projeto e programação de sistemas de software baseado 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Paradigma_de_programa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%A1lise_orientada_ao_objeto&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Projeto_orientado_ao_objeto&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Linguagem_de_programa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software


na composição e interação entre diversas unidades de software chamadas de objetos. Um projeto 

orientado a objetos têm como meta identificar o melhor conjunto de objetos para descrever um 

sistema de software. O funcionamento deste sistema se dá através do relacionamento e troca de 

mensagens entre estes objetos. 

Na programação orientada a objetos, implementa-se um conjunto de classes que definem 

os objetos presentes no sistema de software. Cada classe determina o comportamento (definido 

nos métodos) e estados possíveis (atributos) de seus objetos, assim como o relacionamento com 

outros objetos. Além disso, conceitos adicionais como classes, encapsulamento, polimorfismo e 

herança fazem parte desse paradigma. 

Estudaremos agora os principais conceitos relacionados a POO. 

 

1.1. Classes e objetos: conceitos 

 

Uma classe é considerada um tipo de dado, como os tipos básicos pré-definidos (inteiro, 

real, string, etc.) em todas as linguagens de programação. Sendo assim da mesma forma que 

podemos criar uma variável do tipo “int” também podemos criar uma variável do tipo da classe. 

Esta variável da classe é chamada de OBJETO. 

Ao definirmos uma classe, estamos fornecendo a estrutura para o objeto. Toda vez que 

declaramos uma variável originada de uma classe dizemos que estamos instanciando um objeto. 

Quando definimos uma classe estamos criando um modelo para criarmos objetos e/ou outras 

classes(herança). Para exemplificar classes e objetos, vamos considerar a seguinte situação: No 

mundo atual existem empresas e em cada empresas existem funcionários, e cada funcionário possui 

uma particularidade, mas todos possuem a mesma estrutura e comportamento. A definição de um 

modelo que descreve essa estrutura e esses comportamentos é nomeado como uma Classe. Se 

pensarmos em carro na POO, funcionario seria uma classe que possui a estrutura com: nome, sexo, 

idade, estado_civil, salario,etc. Os comportamentos que um funcionário pode ter são: 

registrarPonto(), gozarFerias(), receberSalario(), registrarOcorrências, etc. 

Uma vez definida a classe do tipo Funcionario, fica mais fácil criar objetos que utilizem desta 

mesma estrutura. Basta instanciar objetos do tipo Funcionario que teremos, carros diferentes, 



porém, com estrutura e comportamento iguais. Um objeto deverá possuir uma identidade, estado 

e comportamento.  

1. Identidade: Todo objeto possui uma identidade. Por exemplo, um novo objeto: 

Funcionario func = new Funcionario () - é um objeto com a identidade func; 

2. Estado: O estado são as estruturas de um objeto. Por exemplo, o objeto func possui o 

atributo salario. Quando definimos um valor para esse atributo, nós definimos isso como: 

func.salario = 2600,56; 

3. Comportamento: Acima, nós também vimos os comportamentos de um objeto 

(receberSalario(), registrarOcorrências()). Quando nós chamamos esses métodos de um 

objeto, ele realiza a ação que lhe foi solicitada: 

func.registrarPonto(); 

 

1.2. Classes e Objetos: Implementação no C# 

 

Para criarmos um arquivo para codificar uma classe em um projeto é necessário adicionar 

um novo item ao projeto atual. Podemos fazer isso clicando com o botão direito sobre o projeto e 

em seguida clicar em Add -> New Item. 



 

Figura 1 - Adicionando novo item ao projeto 

 

Em seguida, selecione o item Classe e altere o nome para a sua classe. Veja na imagem 

abaixo: 



 

Figura 2 - Adicionando nova classe ao projeto 

Depois de clicarmos em Add, será criado um novo arquivo. Observe que esse arquivo gerado 

já vem com algumas linhas de códigos com a estrutura da classe, mas para definir uma classe no C# 

utilizamos a palavra reservada class. Uma classe é definida da seguinte forma: 

  class nomeDaClasse 

    { 

    } 

Estudamos que objetos são instâncias de classe. Um programa orientado a objeto é 

composto por  um conjunto de objetos que interagem entre si. Com a classe carro definida, 

podemos instanciá-la, ou seja, criar um objeto a partir da definição dessa classe. Veja o exemplo 

abaixo: 

Funcionario fun = new Funcionario (); 

 

Uma classe é formada por métodos Construtores, Atributos, Propriedades e Métodos.  



Inicialmente vamos falar sobre os Atributos. Os atributos são as características do objeto, 

como cor e tamanho, uma janela, por exemplo, tem atributos como o modelo, tamanho, abertura 

simples ou dupla, entre outros. 

No caso do nosso exemplo Funcionario. Veja como ficariam os atributos da classe: 

    class Funcionario 

    { 

         

        private string _nome; 

  private int _idade; 

        private string _sexo; 

        private double _salario; 

 

    } 

 

Observe que estamos utilizando um modificar de acesso para os atributos. Nesse caso 

específico estamos utilizando o modificar private. Dessa forma, os atributos possuem visibilidade 

apenas na classe Funcionário. Se por um exemplo, instanciarmos um objeto Funcionario, não 

poderemos alterar os valores desses atributos pois eles são privados. Podemos resolver esse 

problema de duas formas: A primeira seria coloca-los como atributos publicos utilizando nos 

atributos o modificador public, porém essa solução não é recomendada. A segunda forma seria 

declararmos propriedades para cada um dos atributos. 

O foco importante em muitas linguagens de programação orientada a objetos é permitir 

controlar o acesso aos atributos internos de uma classe. Uma propriedade pode permitir o acesso 

somente à leitura e gravação de dados em atributos. Uma propriedade definida com get fornece 

acesso à leitura, enquanto uma propriedade definida como set fornece acesso à gravação. Você 

pode adicionar código para estas duas propriedades a fim de fornecer funcionalidade de leitura e 

gravação a esta propriedade.  

Veja abaixo a classe Funcionario com seus atributos e propriedades: 

 

class Funcionario 

    { 

        private string _nome;                         

        public string nome 
ATRIBUTOS 



        { 

            get 

            { 

                return _nome; 

            } 

            set 

            { 

                _nome = value; 

            } 

        } 

 

        private int _idade; 

 

        public int idade 

        { 

            get 

            { 

                return _idade; 

            } 

            set 

            { 

                _idade = value; 

            } 

        } 

 

       

    } 

 

Ao instanciarmos uma classe, podemos acessar e atualizar os atributos das classes através 

dos métodos gets e set. Observe na imagem abaixo que depois de declarado o objeto fun, o 

intellisense automaticamente mostra as propriedades do objeto. 

 

 Podemos alterar o valor da propriedade nome, da seguinte forma 

fun.nome = "Regilan Meira Silva"; 

 Para exibir o valor atual da propriedade nome, podemos utilizar o Console.WriteLine para 

apresentar no prompt o valor da propriedade. 

ATRIBUTOS 

PROPRIEDADES 

PROPRIEDADES 



            Console.WriteLine ("NOME DO FUNCIONARIO: " + fun.nome()); 

Se quisermos armazenar o valor da propriedade nome em outra variável podemos fazer da 

seguinte forma: 

nomeDoFuncionario = fun.nome(); 

Veja agora o código completo: 

static void Main(string[] args) 

{ 

            string nomeDoFuncionario; 

            Funcionario fun = new Funcionario(); 

            fun.nome = "Regilan Meira Silva"; 

 

            Console.WriteLine ("NOME DO FUNCIONARIO: " + fun.nome); 

            nomeDoFuncionario = fun.nome; 

 

             

} 

 

Os métodos são semelhantes as funções, ou sejam os métodos servem para executar 

procedimentos,  que podem ter ou não valores de retorno e parâmetros. Métodos que apenas 

executam um bloco de código sem retorno de valor recebem o tipo “void” e métodos que retornam 

algum valor recebem o tipo de retorno. Ex: int, double, bool, etc. Ao utilizar métodos devemos 

também informar o modificar de acesso de método: private, public, protected, internal. (OBS: Na 

parte 6 desse tutorial, abordo sobre os modificadores de acesso.) 

Vamos imaginar a seguinte situação para construir um método. Um funcionário possui um 

salário fixo mensal que está armazenado no atributo salario. Agora vamos construir dois métodos 

em nosso programa. Um método que calcula o décimo terceiro salário e um outro para calcular o 

salário das férias. Vejamos a codificação do primeiro método: 

  public double calculaDecimoTerceiro(int mesesTrabalhos) 

  { 

           double decimoTerceiro; 

           decimoTerceiro = _salario * mesesTrabalhos / 12; 

 

           return decimoTerceiro; 

  } 

 



No método acima chamado calculaDecimoTerceiro, é calculado o décimo terceiro salário de 

um funcionário, para isso é informado como parâmetro do método uma variável com o nome 

mesesTrabalhos referente aos meses trabalhados. Observe que dentro do método, utilizamos 

_salario (atributo) ao invés de salario (propriedade). Sempre que estivermos 

trabalhando dentro da classe, utilizamos o próprio atributo, quando estivermos usando um objeto 

instanciado a partir de uma classe, usamos a propriedade(get e set) 

Agora veja a implementação do segundo método que é do tipo void. 

public void calculaFerias() 

{ 

           double ferias; 

           ferias = _salario + _salario / 3; 

 

           Console.WriteLine("O SALARIO DE FERIAS É R$: " + ferias); 

} 

 O método acima calcula o salario de férias que é formado pelo salário do funcionário, 

acrescido de 1/3 do salario. No programa principal, devemos instanciar um objeto funcionario e 

chamar os métodos da classe. Veja como que fica: 

  Funcionario fun = new Funcionario(); 

 

  fun.nome = "Regilan Meira Silva"; 

  fun.salario = 2650; 

 

  double dt; 

  dt = fun.calculaDecimoTerceiro(5); 

 

  Console.WriteLine("O funcionario: " + fun.nome + " receberá o seguinte 

valor 13º salario R$: " + dt); 

 

  fun.calculaFerias(); 

 

 No exemplo acima, primeiramente foram alterados o nome e o salário de um funcionário. 

Em seguida foi criada uma variável com o nome dt para armazenar o décimo terceiro que é calculado 

pelo método calculaDecimoTerceiro. Em seguida através do método WriteLine será exibido uma 

mensagem com o nome e o décimo terceiro salário do funcionário. Por último é chamado o método 

calculaFerias que apresenta o salário de férias do funcionário. 

Uma classe possui um método especial que é chamado de Método Construtor. Métodos 

Construtores são métodos criados dentro das classes que são executados automaticamente no 



momento que instanciamos um objeto. No C# os métodos construtores devem ser métodos com o 

mesmo nome da classe. O método destrutor que destroi um objeto deve ser o nome da classe com 

um ~ (til) antes. Os construtores são definidos para no momento que instanciarmos um objeto, os 

valores dos seus atributos sejam alterados. 

Veja como fica um construtor para a classe Funcionário: 

public Funcionario(string nome,int idade,double salario,string sexo) 

{ 

          _nome = nome; 

          _idade = idade; 

          _salario = salario; 

          _sexo = sexo; 

} 

 

O construtor definido acima permite que quando o objeto for instanciado, seja informado 

os valores do nome,idade,salário e sexo de um determinado funcionário. Uma observação 

importante é que toda classe deve ter um construtor vazio, ou seja, um construtor para iniciar a 

classe sem alterar nenhum dos atributos. Por padrão se não definirmos um construtor o C# cria 

automaticamente um construtor vazio. Se criarmos um construtor, deveremos criar um construtor 

vazio para a classe. 

  //construtor vazio 

  public Funcionario() 

  { 

  } 

 

Veja agora no programa principal que quando criarmos um objeto funcionario, poderemos 

iniciar a classe com os valores dos atributos: 

 

Funcionario fun = new Funcionario("Regilan Meira Silva", 26, 3500, "M"); 

Ao fazermos o código acima iniciamos a classe com os atributos alterados para os valores 

informados. Se em algum momento quisermos alterar o salario do funcionari, é só acessar a 

propriedade salário. Veja o exemplo abaixo: 



Funcionario fun = new Funcionario("Regilan Meira Silva", 26, 3500, "M"); 

                        

double dt; 

dt = fun.calculaDecimoTerceiro(5); 

 

Console.WriteLine("O funcionario: " + fun.nome + " receberá o seguinte 

valor 13º salario R$: " + dt); 

fun.calculaFerias(); 

 

fun.salario = 6000; 

 

dt = fun.calculaDecimoTerceiro(5); 

 

Console.WriteLine("O funcionario: " + fun.nome + " receberá o seguinte 

valor 13º salario R$: " + dt); 

 

fun.calculaFerias(); 

 

 No exemplo acima, primeiro foi instanciado uma classe Funcionario com os valores 

informado e logo após foram alterados o nome e o salário de um funcionário. Em seguida foi criada 

uma variável com o nome dt para armazenar o décimo terceiro que é calculado pelo método 

calculaDecimoTerceiro. Em seguida através do método WriteLine será exibido uma mensagem com 

o nome e o décimo terceiro salário do funcionário. Por último é chamado o método calculaFerias 

que apresenta o salário de férias do funcionário. Por último é alterado o salario do funcionario para 

R$ 6000 (fun.salario = 6000;) e novamente calculado o décimo terceiro e o salário de férias. 

 Com a classe pronta, podemos criar quantos objetos funcionário for necessários. Podemos 

ainda criar um vetor de objetos Funcionários. Agora imagine uma classe de funcionario pronta, 

poderemos utiliza-la para sempre em qualquer projeto que envolva a manipulação de dados do tipo 

funcionários/empregados/etc. 

 

1.3. Herança 

 

Herança pode ser definida como a capacidade de uma classe herdar atributos e 

comportamento de uma outra classe. 

Um exemplo bem comum quando falamos de POO seria o objeto: CARRO. Carros de passeio, 

carros de corrida, carros conversíveis, carros com volante do lado esquerdo e outros do lado direito, 



carros de diferentes cores, fabricantes, etc. Cada vez que um novo carro é criado, não é necessário 

iniciar o projeto do ZERO, e começar todo um projeto novamente. Diversos conceitos abstraídos e 

encapsulados no objeto carro já foram planejados, testados e aprovados, e por isso não faz sentido 

gastar-se tempo e recursos para fazer tudo aquilo de novo. Todo carro terá um meio de propulsão, 

direção, acelerador e freio, rodas e pneus, e deste modo, todo novo carro pode herdar estas 

características e funcionamento de um projeto já existente. Caso seja necessário criar um novo carro 

que seja quase igual a todos os outros, mas que possua algumas coisas diferentes (por exemplo, 

utilizando um câmbio automático ao invés de manual), o projetista pode herdar o novo carro a partir 

do projeto básico, e então adicionar as características específicas do novo carro ao novo projeto.  

O mesmo vale para outros objetos do dia-dia, como exemplo o objeto Pessoa em um cenário 

de uma escola. Uma pessoa poderia ser um estudante, um professor, um funcionário, um diretor, 

etc. Observe que nesse caso todos eles tem algumas características comuns: Nome, Documentação, 

Endereço, Data de Admissão, etc. Além das características eles também possuem comportamentos 

comuns: Registrar Ponto, Registrar Faltas, etc. Nesse caso poderiamos criar um projeto básico: 

CLASSE PESSOA e em seguida expandir a classe PESSOA com as características particulares de cada 

tipo de pessoa: Professor (Área de Atuação, Formação, Disciplinas Ministradas, etc),  Aluno (Curso, 

etc). 

Sendo assim a herança é utilizada como o mecanismo para expressar a similaridade entre 

Classes, simplificando a definição de classes iguais que já foram definidas. 

 

Figura 3 - Herança da classe pessoa 

 



Herança é uma funcionalidade de C# que permite criar uma classe "mãe" que define 

características que todas as classes "filhas" também terão. Todas as propriedades, métodos e 

eventos da classe mãe serão herdadas pelas classes filhas, reaproveitando o código.  

Para dizermos que uma classe herda de outra, utilizamos ":" (dois pontos) na definição da 

classe como descrito abaixo:  

class <nomeDaClasseFilha> : <nomeDaClassePai> 

 Agora iremos começar a parte prática implementando uma classe base e em seguida 

criando novas classes a partir da classe base. Para isso, iremos utilizar o exemplo da classe PESSOA. 

Iniciaremos criando uma classe chamada Pessoa. Para a classe pessoa iremos definir os seguintes 

atributos: Nome, CPF e Sexo. Além disso, iremos incluir as propriedades gets e sets para cada 

atributo e criar um método comum a todas as classes derivadas que será o método BaterPonto().  

Veja a seguir como ficaria a implementação da classe Pessoa: 

    class Pessoa 

    { 

        //atributos 

        private string _Nome; 

        private string _CPF; 

        private string _Sexo; 

         

        //propriedades - gets e sets 

 

        public string Nome 

        { 

            get 

            { 

                return _Nome; 

            } 

            set 

            { 

                _Nome = value; 

            } 

        } 

 

        public string CPF 

        { 

            get 

            { 

                return _CPF; 

            } 

            set 

            { 

                _CPF = value; 

            } 

        } 



 

        public string Sexo 

        { 

            get 

            { 

                return _Sexo; 

            } 

            set 

            { 

                _Sexo = value; 

            } 

        } 

 

        public void BaterPonto() 

        { 

        } 

 

} 

 

Depois de criado a classe base, iremos criar uma nova classe que será derivada da classe 

Pessoa. Essa classe será criada com o nome: Professor. Primeiro temos de declarar a nossa intenção 

de utilizar a classe Pessoa como base da classe Professor. Isso é realizado na classe derivada 

(Professor). A classe base é especificado, adicionando o caractere dois pontos ( : ), após a classe 

derivada e, em seguida, especificando a o nome da classe base. Na classe Professor iremos adicionar 

dois atributos: AreaAtuacao e CargaHoraria. Além disso incluiremos o método registrarDiario() 

    class Professor : Pessoa 

    { 

        private string _AreaAtuacao; 

        private int _CargaHoraria; 

 

        public string AreaAtuacao 

        { 

            get 

            { 

                return _AreaAtuacao; 

            } 

            set 

            { 

                _AreaAtuacao = value; 

            } 

        } 

 

        public int CargaHoraria 

        { 

            get 

            { 

                return _CargaHoraria; 

            } 



            set 

            { 

                _CargaHoraria = value; 

            } 

        } 

 

        public void registrarDiario() 

        { 

        } 

 

} 

 

Agora iremos criar a classe Aluno que também é derivada da classe Pessoa. Sendo assim, a 

classe Aluno terá os mesmos atributos da classe Pessoa, além dos atributos específicos de um aluno: 

Serie e Turma. Veja a implementação a seguir: 

class Aluno : Pessoa 

{ 

        private string _Serie; 

        private string _Turma; 

 

        public string Serie 

        { 

            get 

            { 

                return _Serie; 

            } 

            set 

            { 

                _Serie = value; 

            } 

        } 

 

        public string Turma 

        { 

            get 

            { 

                return _Turma; 

            } 

            set 

            { 

                _Turma = value; 

            } 

        } 

} 

  



Com as classes implementadas, é hora de consumi-las no programa principal, no nosso caso 

um programa do tipo console. Veremos que o processo de criação dos objetos a partir das classes 

criadas (base e derivada) é o mesmo até agora. Veja a seguir alguns exemplos usando as classes 

criadas: Pessoa, Aluno e Professor. 

 Iniciaremos criando um objeto para a classe Aluno. Veja que no momento que criamos o 

objeto (a) para a classe Aluno, todos os atributos e métodos criados na classe Pessoa também está 

disponível para a classe Aluno. 

 

  

Em seguida iremos alterar os valores dos atributos do objeto Aluno. Por último criaremos 

mais um objeto, só que nesse caso, iremos criar um objeto para a classe Professor. Veja na imagem 

a seguir como que ficou o programa Principal. 



 

 

Até agora utilizamos uma classe base para nos permitir evitar repetição de código no 

mecanismo de herança. Utilizando a idéia de classe, sempre devemos ter alguma forma de 

implementação da classe base para que possamos reutilizar esse código nas classes derivadas. No 

C# existe um mecanismo de herança que permite criar as classes bases através de um tipo de 

contrato, esse tipo de contrato é conhecido como Interface.  

Uma interface nada mais é do que um bloco de código que define um tipo e os métodos e 

propriedades que esse tipo deve possuir. Na prática o que acontece é que qualquer classe que quiser 

ser do tipo definido pela interface deve implementar os métodos dessa interface.  



A interface não contém nenhum código de implementação, apenas assinaturas de métodos 

e/ou propriedades que devem ter seu código implementado nas classes que implementarem essa 

interface. Não irei trabalhar com interfaces nesse curso de C$, portanto para quem quiser entender 

um pouco mais sobre interfaces, sugiro fazer uma pesquisa sobre o assunto. 

Outra forma bastante comum de implementação de Herança, é a criação de Classes 

abstratas. As classes abstratas devem ser usadas como classes bases (ou classes "mães") e não 

podem ser instanciadas, devendo então ser herdadas por alguma outra classe para podermos ter a 

implementação completa das mesmas.  

Veja o exemplo de classe abstrata utilizando a classe Pessoa e Aluno. 

Na classe pessoa iremos incluir a palavra reservada: abstract. Dessa forma, a classe Pessoa 

é configurada como abstrata, não podendo ser instanciada. Veja a classe pessoa: 

abstract class Pessoa 

Em seguida, no programa principal quando tentamos iniciar um objeto do tipo Pessoa, o 

Visual C# detecta o erro, já que a classe Pessoa é do tipo abstrata. 

 

 

 

 

1.4. Polimorfismo 

 



Polimorfismo se refere à capacidade de criação de múltiplas classes com funcionalidades 

diferentes, mas que possuem os mesmos métodos e propriedades, só que implementados de 

maneiras diferentes. Polimorfismo é essencial para programação orientada a objetos pelo fato de 

permitir o uso de itens com mesmo nome, não importando o tipo do objeto que está em uso. Por 

exemplo, se tivermos uma classe base Pessoa e cada classe filha possuir o método BaterPonto(). 

Polimorfismo permite que tenhamos diferentes implementações do método BaterPonto () em cada 

classe filha mas que sejam utilizados por outros objetos ou métodos exatamente da mesma forma, 

independente de qual tipo o objeto é. Por exemplo, polimorfismo nos permite usar o método 

BaterPonto () da classe base Pessoa da mesma forma que chamamos o método BaterPonto da classe 

filha Professor. 

Para exemplificar, utilizaremos as mesmas classes criadas até agora: Pessoa, Professor e 

Aluno. Para podermos sobrescrever um método, ele deve permitir a sobrescrita tendo sido 

declarado como "virtual" na sua declaração. O método que vai sobrescrever deve ter a palavra chave 

"override" na sua declaração. Veja na classe Pessoa como ficaria esse método: 

    class Pessoa 

    { 

        public virtual void BaterPonto() 

        { 

            //Exemplo para ilustração do uso de polimorfismo 

            Console.WriteLine("Método BaterPonto da classe Pessoa"); 

  } 

Agora os métodos BaterPonto na classe Professor e Aluno: 

class Professor : Pessoa 

    { 

 

        public override void BaterPonto() 

        { 

            //Exemplo para ilustração do uso de polimorfismo 

            Console.WriteLine("Método BaterPonto da classe Professor"); 

        } 

 

 

class Aluno : Pessoa 

    { 

 

        public override void BaterPonto() 

        { 

            //Exemplo para ilustração do uso de polimorfismo 



            Console.WriteLine("Método BaterPonto da classe Aluno"); 

  } 

 

Depois de implementado o código acima, iremos testa-lo no programa principal. Abaixo 

temos a chamada dos métodos BaterPonto para cada Classe. 

    class Program 

    { 

        static void Main(string[] args) 

        { 

            Aluno a = new Aluno(); 

            Professor p = new Professor(); 

            Pessoa pe = new Pessoa(); 

 

            a.BaterPonto(); 

            p.BaterPonto(); 

            pe.BaterPonto(); 

 

            System.Threading.Thread.Sleep(10000); 

  } 

} 

Agora executando o código acima: 

 

Figura 4 - Execução de código usando polimorfismo 

 

 


