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Tópicos Especiais 1 – Programação para internet Fase: 5ª fase Prof: Rafaeli Pinheiro 
 

Adobe Flex 
 
Controles 
 
Button 
Button é o tradicional botão, ele possui um texto indicativo e opcionalmente pode conter também um ícone, como veremos mais 
adiante. Por padrão seu texto é centralizado.  
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CheckBox 
O controle CheckBox é um controle que marca que um elemento está selecionado ou não, de modo quando usuário clicar no controle, 
passa estar selecionado e vice-versa. A propriedade selected é a que utilizamos para saber se o checkbox está selecionado ou não. Por 
padrão ele não vem selecionado, mas podemos forçar que em sua construção para que já venha nesse estado, manualmente atribuindo 
o valor. 
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Controles de Texto: TextInput, TextArea, RichTextEditor, Text e Label 
O Flex oferece um conjunto de componentes de texto, cada um com sua peculiaridade e função – já que alguns permitem a entrada de 
dados, e outros somente apresentam o texto para o usuário. 
 

Controle Descrição Editável Múltiplas linhas 
TextInput Campo simples de entrada de dados. Sim Não 
TextArea Campo de entrada de dados com múltiplas linhas. Seu interior pode conter barras 

de rolagem caso seja necessário. 
Sim Sim 

RichTextEditor Seu componente base é um container, com um conjunto de controles dentro que 
permitem a inserção de código HTML simples. 

Sim Sim 

Text Exibição de texto não editável em múltiplas linhas. Não suporta barras de 
rolagem em seu interior. 

Não Sim 

Label Exibição de texto simples em apenas uma linha. Não Não 
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Imagens 
O Flash Player consegue exibir formatos de imagens que já são padrão na Internet: 
• JPEG não progressivos; 
• PNGs, inclusive transparentes; 
• GIFs, inclusive os transparentes, mas não os animados (exceto com componentes extras); 
• SVGs (não podem ser lidos dinamicamente, apenas incluídos em tempo de compilação) 
• SWFs 
As imagens podem fazer parte do aplicativo de duas formas. Ou elas serão incluídas no arquivo SWF final em tempo de compilação 
(embutidas no SWF, ou com o perdão do neologismo, chamadas de imagens “embarcadas”), ou elas serão lidas dinamicamente em 
tempo de execução, através de uma chamada HTTP. 
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ComboBox 
O ComboBox é um controle que age como uma lista drop-down de seleção. Ao clicar no controle, uma lista de opções é exibida, 
opções estas que podem ser clicadas para assumir o estado de selecionada. 
O código abaixo apresenta um uso simples do ComboBox, em que a propriedade dataProvider é populada com um Array de Strings. 
Notem a hierarquia das tags: 
As tags String estão todas dentro de uma mesma tag, o Array, que por sua vez é a única tag filha da tag dataProvider, que é uma 
propriedade da classe ComboBox. 
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Outros controles 
NumericStepper, LinkButton, ColorPicker, DateField, List. 
 
Containers 
 
Há dois tipos básicos de containers, sendo que neste capítulo iremos ver os containers de layout: 
• Os containers de layout, úteis para controlar o tamanho e posição de seus filhos 
• Os containers de navegação, úteis para controlar a visualização de telas, navegação e fluxo. 
 
Containers de layout 
Application, Box, VBox, HBox, Panel, ApplicationControlBar, HDividedBox, VDividedBox. 
 
Configurações importantes sobre os containers de layout: 

- width e height: podem ser definidos com tamanho absoluto (pixels), ou relativo (percentual); 
- padding: definição do espaço para as margens internas do container (paddingLeft, paddingRight, paddingBottom e 

paddingTop); 
- gap: definição do espaço entre os componentes filhos do container (verticalGap, horizontalGap); 

 


