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Enum



Constantes

 O que são constantes?

 São valores que não se alteram

 Características

 São imutáveis

 Não podem ser alteradas durante uma execução

 Geralmente são representadas em caixa alta (boa prática)

 Obrigatório a atribuição de um valor inicial



Constantes X Variáveis

 A principal diferença entre constantes e variáveis é que 

uma constante não pode ter o seu valor atribuído mais 

de uma vez, pois ela recebe um valor final imutável. Já 

a variável (atributo) pode ser alterada diversas vezes 

durante a execução do programa.

 Isso ajuda no instante em que é necessário utilizar 

algum número muito grande ou muito pequeno, ou até 

mesmo um valor que aparentemente não nos diz nada, 

mas que significa alguma coisa. 



Constantes X Variáveis

 Um exemplo bem simples seria #000000. 

 Mas, o que é #000000? 

 Este número significa a cor preta em hexadecimal. Em Java 
existe a classe de constantes Color, onde para cada cor 
conhecida, é atribuído um valor de acordo com a tabela 
RGB.

 A classe Color possui uma constante BLACK que grava o 
valor de #000000 no formato RGB. Sendo assim, quando 
precisamos fazer referência a cor preta basta apenas 
utilizar a constante existente, não sendo necessário 
decorar a tabela RGB ou hexadecimal.



Constantes

 Exemplo:

 Tanto um atributo como uma variável interna a um método 

pode ser declarado como constante:



Constantes

 A tentativa de atribuir um valor a qualquer uma destas 

variáveis irá gerar um erro de compilação.

ERRO!



ENUM
A melhor maneira para manusear constantes



Enum

 O uso de constantes em Java é tão importante que a 

linguagem possui uma ferramenta especial para 

manusear com facilidade suas constantes: enum



O que é enum em Java

 De uma maneira simplificada, enum é uma “classe” 

java especial para tratar constantes.

 A funcionalidade principal de enum é agrupar valores 

com o mesmo sentido dentro de uma única estrutura, 

como por exemplo meses, dias da semana, cores, tabela 

periódica, etc.



Declarando enum em Java

 Você pode declarar uma enum da seguinte maneira:

 Embora sua funcionalidade seja totalmente diferente, a 

criação de uma estrutura enum é parecida com uma 

classe. Basta trocarmos a palavra-chave class pela 

palavra-chave enum.



Utilizando enum

 Criar uma classe denominada Computador.

 O Computador pode possuir apenas um Fabricante 

(ModeloPC) pré-definido: HP, DELL ou ACER. 



Exercícios

1. O que é uma constante em Java?

2. Crie 5 constantes.

3. O que é enum?

4. Criar um enum para os dias da semana.

 Exemplo: domingo(1), segunda(2), terca(3)... Etc...

 No main exiba o dia (nome e número).

5. Criar um enum para 3 modalidades de esporte.

 No main exiba a sua modalidade favorita.

6. Criar um enum para os meses do ano e exibir o mês 

atual e o mês do seu aniversário.



RESPOSTA 4

package diasdasemana;

enum Dias{

DOMINGO(1), SEGUNDA(2), TERCA(3), QUARTA(4), QUINTA(5), SEXTA(6), SABADO(7);

int valorDia;

Dias(int dia){

valorDia = dia;

}

}

public class DiasdaSemana { 

Dias diaDaSemana;

public static void main(String[] args) {

DiasdaSemana day = new DiasdaSemana();

day.diaDaSemana = Dias.SEGUNDA;

System.out.println(day.diaDaSemana);

System.out.println(day.diaDaSemana.valorDia);    

}

}



RESPOSTA 5

package esportes;

public class Esportes {

public enum Esporte{

FUTEBOL, NATACAO, MUSCULACAO, BICICLETA;

}

Esporte meuFavorito;

public static void main(String[] args) {

Esportes favorito = new Esportes();

System.out.println("Meu esporte favorito é: 

"+favorito.meuFavorito.MUSCULACAO); 

}

}



RESPOSTA 5

package meses;

public class Meses {

public enum MesesDoAno{

JANEIRO(1), FEVEREIRO(2), MARCO(3), ABRIL(4), MAIO(5), JUNHO(6), 

JULHO(7), AGOSTO(8), SETEMBRO(9), OUTUBRO(10), NOVEMBRO(11), DEZEMBRO(12);

int NumMes;

MesesDoAno(int mes) {

NumMes = mes;

}                       

}

MesesDoAno x;

public static void main(String[] args) {

Meses mes = new Meses();

System.out.println("Estamos no mes de:" + mes.x.SETEMBRO + "/" + 

mes.x.SETEMBRO.NumMes);

System.out.println("Meu aniversario é no mes de:" + mes.x.MAIO + "/" + 

mes.x.MAIO.NumMes);

}

}


