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1- Criar um banco de dados chamado AGENDA e uma tabela chamada CONTATOS 

com os seguintes campos: id, nome, idade e dataCadastro. 

 
Figura 1 - Criação do Banco de Dados Agenda e da Tabela Contatos no MySQL 

2- Iniciar um novo projeto no Netbeans chamado AgendaContatos. 
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Figura 2 - Iniciando um novo projeto no Netbeans chamado AgendaContatos 

3- Adicionar o driver de conexão JDBC do MySQL à biblioteca do projeto. 

O MySQL oferece conectividade de driver de banco de dados padrão para usar o 

MySQL com aplicativos e ferramentas que são compatíveis com os padrões de 

mercado ODBC e JDBC. Qualquer sistema que trabalhe com ODBC ou JDBC pode 

usar o MySQL. 
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Figura 3 - Adicionando o driver de conexão JDBC do MySQL à biblioteca do projeto 

 

Figura 4 - Selecionando o Driver de conexão. 
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Figura 5 - Visualizando o driver na pasta da Biblioteca do Projeto 

4- Crie uma nova classe principal chamada FabricaConexoes no pacote 

agendacontatos. 

 

Figura 6 - Criando uma nova classe principal chamada FabricaConexoes no pacote agendacontatos. 
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Figura 7 - Classe FabricaConexoes criada. 

5 - Crie um método estático chamado Connection e faça as importações 

necessárias ao método. 

“A linguagem Java nos permite ter variáveis, blocos e métodos do tipo static. A 

palavra static está entre algumas das palavras chaves do Java, ou seja, faz parte 

das palavras reservadas que não podem ser usadas como nome de variáveis, 

métodos ou classes. Uma variável, um bloco ou mesmo um método do tipo static, 

não faz parte da instância de uma classe e sim da classe. Quando criamos uma 

classe com membros estáticos, esses membros serão os primeiros códigos a 

serem carregados, mesmo que não haja nenhuma instância desta classe.” 

(SOUZA, 2011). 
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Figura 8 - Método estático chamado Connection. 

 

Figura 9 - Aviso de importação para a Connection. 

Verificar o uso de 

senha no banco de 

dados!!! 

Clicar sobre o aviso e adicionar a 

importação para java.sql.Connection 
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Figura 10 - Aviso de importação para o DriverManager. 

 

Figura 11 - Verificação dos imports realizados. 

“Quando se cria programas de computador em Java, há possibilidade de ocorrer 

erros imprevistos durante sua execução, esses erros são conhecidos como 

exceções e podem ser provenientes de erros de lógica ou acesso a dispositivos ou 

arquivos externos”. 

“As exceções ocorrem quando algo imprevisto acontece, elas podem ser 

provenientes de erros de lógica ou acesso a recursos que talvez não estejam 

disponíveis”. 

Alguns possíveis motivos externos para ocorrer uma exceção são: 

Clicar sobre o aviso e adicionar a 

importação para java.sql.DriverManager 
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 Tentar abrir um arquivo que não existe. 

 Tentar fazer consulta a um banco de dados que não está disponível. 

 Tentar escrever algo em um arquivo sobre o qual não se tem permissão de 

escrita. 

 Tentar conectar em servidor inexistente. 

“Imagine uma situação em que não é desejado que uma exceção seja tratada na 

própria classe ou método, mas sim em outro que venha lhe chamar. Para solucionar 

tal situação utilizamos o comando throws na assinatura do método com a possível 

exceção que o mesmo poderá a vir lançar” (GOMES, 2012). 

6 - Vamos adicionar essa tratativa ao método principal da nossa classe: 

 

Figura 12 - Adição da cláusula throws para tratamento de Exceções. 

7 - Adicione o código do método principal desta classe: 
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Figura 13 - Criação do objeto con para a conexão com o Banco de Dados. 

8 - Confira o código completo da Classe FabricaConexoes abaixo: 
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Figura 14 - Código completo da Classe FabricaConexoes 

Pronto, basta executar a nossa classe FabricaConexoes e caso você obtenha a 

mensagem Conexão obtida com sucesso! , quer dizer que tudo ocorreu bem, caso 

aconteça qualquer outro resultado, verifique os passos novamente. 

9 - Selecione na pasta de projeto a classe FabricaConexoes e tecle Shift+F6 para 

rodar a classe e verificar o resultado. 

 

Figura 15 - Resultado da execução da Classe FabricaConexao.java 
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