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Classe View

 A base para representação de componenetes de 

interface com o usuário

 Há dois tipos de componentes

 Widgets - usados para criar compenentes interativos (botões, 

campos de texto etc)

 Gerenciadores de layout – definem a disposição dos widgets na 

tela

 A lista de métodos, propriedades e componentes é 

muito extensa.. cobriremos apenas os mais utilizados
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Classe View
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Width e Height

 android:layout_height

 Especifica a altura do componenete/view

 android:layout_width

 Especifica a largura do componenete/view

 Valores

 “match_parent” O componente ocupa o tamanho definido por 

seu pai (layout)

 “wrap_content” O componente ocupa apenas o tamanho 

necessátio na tela

 número Define numericamente o tamanho do componente, ex.: 
“50px” “10dp” “5mm” “0.5in”
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Gerenciadores de Layout
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R.layouts.width_and_height R.layouts.width_and_height2



Gravity

 android:gravity Define a gravidade do conteúdo da View

 android:layout_gravity Define o posicionamento da 

View no Layout

 Valores

 top

 center

 bottom

 left

 right

 center_horizontal

 center_vertical

 Podem ser combinados: “bottom|right” 6

R.layouts.gravity



Weight

 android:layout_weight Define o peso que o 

componente terá no layout

 O peso individual dividido pela 

somatória dos pesos determinará 

a relevância de cada componente
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R.layouts.weight



Properties

 Várias propriedades podem ser definidas 

para diversos tipos de Widgets

 O layout abaixo apresenta 

as mais comuns
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R.layouts.properties



Gerenciadores de Layout
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Classe Descrição

TableLayout Organiza os componentes em uma tabela, usando 

TableRow

FrameLayout Utilizado por um componente único que normalmente 

preenche a tela inteira

LinearLayout Organiza os componentes verticalmente ou 

horizontalmente

RelativeLayout Posiciona os componentes uns em relação os outros, 

ex. componente a abaixo de componente b

ConstraintLayout Introduzido na versão 2.3., é similar ao 

RelativeLayout, porém mais flexível

 Layouts podem ser livremente combinados!



Layout Composto

 Linear layout com frame layout como filho
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R.layouts.composed_layout

FrameLayout



Layout Composto

 Frame layout com filhos: linear layout e progress bar 

(centralizado)
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R.layouts.composed_layout2



Table Layout

 Tem como filhos TableRow, cada qual definindo o 

conteúdo de uma linha da tabela

 android:strech_columns

Define quais colunas devem ser 

esticadas caso haja espaço disponível

 Cada coluna é indexada de 0 a n
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R.layouts.table_layout



Table Layout

 android:shrink_columns

Define quais colunas devem ser continuadas na próxima 

linha para caber no espaço disponível

13R.layouts.table_layout_shrink_columns



Relative Layout

 Define o posicionamento dos elementos baseado nas 

seguintes propriedades relativas:
 android:layout_toLeftOf

 android:layout_toRightOf

 android:layout_below

 android:layout_above

 android:layout_alignParentLeft

 android:layout_alignParentRight

 android:layout_alignParentTop

 android:layout_alignParentBottom

 android:layout_marginLeft

 android:layout_marginRight

 android:layout_marginTop

 android:layout_marginBottom
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Posiciona elemento à esqueda/à direita

/abaixo/acima de outro componente

Alinha à esquerda/à direita

/no topo/abaixo do comp. pai

Define espaço na margem esquerda

/direita/superior/inferior do componente



Relative Layout

 Propriedades:

 Day abaixo de Reminder

 Day com margem de 20dp à esquerda

 Day alinhado à esquerda no pai (layout)

 Time abaixo de Reminder

 Time alinhado à direita no pai (layout)

 Time à direita de Day

 Confirm abaixo de Time

 Confirm alinhado à direita no pai (layout)
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R.layouts.relative_layout



Constraint Layout

 Diversos tipos de restrições podem ser criadas

 Recomendável o uso do editor 

no modo Design

 Mais flexível que o RelativeLayout

e mais fácil de usar com o editor de

layouts
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R.layouts.constraint_layout



Scroll View

 Define uma barra de rolagem que pode ser usada junto 

a qualquer layout

17R.layouts.scroll_view



Layouts

 Mudar setContentView( ) para ver os diferentes layouts!

18

A07 Layouts



TabHost e TabWidget

 Definem juntos uma tela que contém abas

 TabHost: contêiner para visualização de itens em abas

 TabWidget: componente visual das abas

 Qualquer view, como uma imagem pode 

ser usadas para as abas

 O FrameLayout após TabWidget contém o 

conteúdo de cada aba

 Ideal para telas complexas com 

muita informação (ex. Whatsapp)

19A07 TabWidget



Widgets

 Widgets são elementos visuais que compõem a tela, já 

conhecemos o TextView, EditText e o Button...

 CheckBox

 RadioButton

 Spinner

 AutoCompleteTextView

 ToggleButton

 RatingBar

 SeekBar

 Switch

 ImageButton

 ListView

 Chronometer 20



Widgets
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Dialog

 Dialog é uma pequena janela que aparece ao usuário, 

comumente para tomar uma decisão ou prover 

informação adicional

 O Android provê por padrão o AlertDialog

 Porém dialogs ser personalizados via layout próprio
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Menu

 Componente comum de interface com usuário com 

diversas aplicações

23A07 Menus
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