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Na primeira parte criamos a classe FabricaConexoes.java que será responsável 

por realizar a conexão com o banco de dados. 

Agora vamos criar uma classe chamado Contato.java dentro do mesmo pacote. 

 

Figura 1 - Classe Contato 
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Figura 2 - Nomeando a classe Contato 

 

Vamos criar os atributos que serão utilizados em nosso sistema que estão na tabela 

contatos do banco de dados Agenda. 
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Figura 3 - Atributos da classe Contato 

 

Repare que o atributo dataCadastro necessita de uma importação de uma 

biblioteca do java que faz a trativa de tipos Data. Clique sobre o aviso e adicione a 

importação de java.util.Date. 

 

Figura 4 - Import da Classe Date 
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Crie os métodos Getter e Setter de todos os atributos desta classe. Clique com o 

botão direito do mouse dentro da área da classe e em seguida Inserir Código. 

Escolha Getter e Setter e selecione todos os campos. 

 

Figura 5 - Inserção de Código Automática 
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Figura 6 - Seleção automática de Getter e Setter 
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Figura 7 - Selecionando todos os campos para Getter e Setter 
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Figura 8 - Getter e Setter adicionados para os atributos da classe Contato 

 

Pronto o nosso modelo para contatos está criado, agora nós vamos criar a nossa 

classe que vai encapsular todas operações referente ao banco de dados. 

Para isso crie uma classe chamada ContatoDAO. 
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Figura 9 - Criação da Classe ContatoDAO 

 

Esta classe será responsável por executar as operações de CRUD dentro do banco 

de dados agenda. Vamos criar o método que irá inserir (salvar) os dados na tabela 

cadastro. 

Insira as primeiras linhas de código abaixo e observe que há a necessidade de 

executar alguns imports necessários para o tratamento da instrução em sql. 
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Figura 10 - Criando o objeto de conexão e de tratativa da instrução sql. 

 

Faça o import de: 

 java.sql.Connection 

 java.sql.PreparedStatement 
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Figura 11 - Import das classes java.sql 

 

Continuando a adicionar as tratativas do código com try...catch..finally. 
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Figura 12 - Tratativas TRY..CATCH..FINALLY 
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Figura 13 - Construção do ojeto pstm da consulta SQL. 

 

Faça o import para corrigir o aviso do formato de Data. 

 java.sql.Date 
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Figura 14 - Import da classe Date. 

 

Continuando o código na cláusula catch e finally. 
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Figura 15 - Catch e Finally para finalizar a consulta e fechar a conexão. 

 

Agora que criamos o método para realizar a operação de salvar no CRUD, basta 

usar ele, para isso crie uma classe chamada TesteAgenda na raiz do seu projeto e 

digite o código abaixo: 
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Figura 16 - Classe de Testes: TesteAgenda.java 

 

Faça o import das classes: ContatoDAO e Contato. 
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Figura 17 - Import das classes ContatoDAO e Contato. 

 

Aperte Shif+F6 para testar a classe e verifique se a informação foi inserida na tabela 

contatos do banco de dados Agenda. 
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Figura 18 - Valor inserido no banco de dados. 

Na próxima parte (Parte 3) iremos criar o método que faz a atualização do registro 

no banco de dados. 

 

 


