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>>História de Programação
Orientada à Objetos
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• No início dos anos 60 algumas linguagens de programação 
(LISP, Sketchpad) já utilizavam o conceito de objetos como 
itens com propriedades definidas pelo usuário

• Isso tomou forma com a liguagem de simulação Simula, que 
definiu a ideia de classes e que objetos seriam instâncias de 
classes. Além disso criou várias propriedades que permitiam a 
segurança de dados.

• A partir dos anos 80, ganharam força os esforços para 
incorporar princípios de programação orientada à objetos às 
linguagens existentes e criar novas linguagens com esse 
ferramental como princípio: assim surgem C++, C#, 
VisualBasic, Java, e, logicamente, Python



>>O que é um objeto?
1. É uma entidade, que geralmente representa algo no mundo 

real

2. É uma instância de uma classe
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1. É uma entidade, que geralmente representa algo no mundo 
real

2. É uma instância de uma classe

Por exemplo, digamos que você crie 5 itens:

Todos são objetos 
da classe carro

Apesar desses carros 
serem iguais, eles não
são o mesmo carro Apesar de todos serem carros, 

eles podem ter algumas 
qualidades (atributos) diferentes:
- cor diferente,
- esportivo ou não, 
- elétrico ou à combustível.



>>O que é uma classe?
1. É uma definição dos tipos de objetos

2. É uma definição das propriedades desses objetos (atributos) 
e das operações deles (métodos)
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1. É uma definição dos tipos de objetos

2. É uma definição das propriedades desses objetos (atributos) 
e das operações deles (métodos)

Por exemplo, uma classe define o que é um carro:

Possui determinada cor

Possui determinado estilo

Consome determinado combustível 

Está localizado em determinada posição

Está com determinada velocidade

Pode acelerar

Pode frear

Pode virar

Atributos

Métodos



>>Classes em Python
class MinhaClasse:

códigos

def metodo1(self,parâmetros):

códigos

objeto1=MinhaClasse()

objeto2=MinhaClasse()

objeto1.atributo1=valor

objeto1.metodo1(valores_dos_parâmetros)

detalhes na próxima aula



>>Exemplo

class Trem:
pass

trem1=Trem()
trem2=Trem()

trem1.posição=20
trem1.velocidade=10
trem2.posição=0
trem2.velocidade=20

estação=float(input(“Diga a localização da estacao: ”))
while True:

trem1.posição+=trem1.velocidade
trem2.posição+=trem2.velocidade
if trem2.posição>=trem1.posição:

print(“Colisão!!”)
break

elif trem1.posição>=estação:
print(“Os trens chegaram à estação à salvo!”)
break
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Define a classe

Cria dois objetos do tipo Trem

Define os atributos do objeto trem1

Idem para trem2, que está atrás no trilho, 
porém mais rápido

Atualiza posição de acordo 
com velocidade

Informa se os trens colidiram

Informa se
os trens 
chegaram 
à salvo

Simulação:
Será que os trens
chegarão na estação?



>>Detalhes importantes

type(trem1)

Vai mostrar que trem1 é uma variável do tipo Trem, como 
queríamos

---------------------------------------------------------------------------

trem2=trem1

Não faz uma cópia de trem1, mas sim só fala que o nome 
trem2 indica o mesmo objeto que trem1

Caso deseje uma cópia:

import copy

trem2=copy.deepcopy(trem1)
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