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IMAGEVIEW 

 

 

O Widget ImageView é usado para adicionar uma imagem em Ama activity (tela). Os parâmetros id, gravity, e 

outras propriedades comuns a todos os widgets são configurados da mesma forma aos já apresentados. 

Para definir a imagem a ser exibida usamos a propriedade src conforme mostrado a seguir:  

android:src="@drawable/ic_launcher“ 

 

OBS: Antes de utilizar uma imagem, é necessário coloca-la na pasta de imagem(@drawable). Para isto 

copie e cole a imagem na pasta específica: res -> drawable. 

 

Um código que representa uma ImageView é apresentado a seguir: 

  <ImageView 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="86dp" 

    android:src="@drawable/ferrari" /> 

 

CHECKBOX 

 



 
 

O Widget Checkbox permite criar uma caixa de marcação múltipla, por padrão acompanhada de uma 

etiqueta ao lado. Na paleta de Widgets é possível incluir um Checkbox ou podemos adiciona-lo via código XML 

O código XML que representa um CheckBox é mostrado a seguir: 

 

<CheckBox  

 android:id="@+id/ckEstudante"  

 android:layout_width="fill_parent"  

 android:layout_height="wrap_content"  

 android:text="Estudante" 

/> 

 

 

 

Para demonstrar a utilização de um CheckBox e como manipula-lo no código JAVA construiremos  um 

layout semelhante ao apresentado ao abaixo: 

 

 

 

Figura 1. Exemplo com Checkbox 

 

 O código fonte do Layout XML par a interface gráfica acima é representado a seguir: 

 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity" 

    android:orientation="vertical" > 

 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 



 
 

        android:text="Nome:" /> 

     

    <EditText  

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:hint="Digite seu nome completo" 

        android:id="@+id/txtNome" 

        /> 

     

    <CheckBox  

 android:id="@+id/ckEstudante"  

 android:layout_width="fill_parent"  

 android:layout_height="wrap_content"  

 android:text="Estudante" 

/> 

<CheckBox  

 android:id="@+id/ckTrabalhador"  

 android:layout_width="fill_parent"  

 android:layout_height="wrap_content"  

 android:text="Trabalhador" 

 /> 

 

<Button  

   android:id="@+id/btVerificar"  

 android:layout_width="fill_parent"  

 android:layout_height="wrap_content"  

 android:text="Verificar"  

    /> 

</LinearLayout> 

 

 

Para manipular um Checkbox no classe Java, devemos inicialmente fazer a associação deste elemento 

usando o método findViewById, assim como realizado com outros widgets.  

Baseado no exemplo anterior, iremos programar o evento Click do botão VERIFICAR e exibir uma mensagem 

a partir da seleção da CheckBox, para isto criaremos um listener para o click do botão. 

 

View.OnClickListener verifica = new View.OnClickListener() 

 

 

Em seguida, programaremos o evento relacionado ao clique. OBS: Ao incluir o listener (onClickListener) o 

Eclipse irá incluir um código automaticamente relacionado ao onClick. Devemos programar nosso código entre as { } 

referente ao método onClick (View v) 

 

O código completo do listener OnClickListener é apresetando a seguir: 

 

View.OnClickListener  verifica = new View.OnClickListener() { 

   

  @Override 

  public void onClick(View v) { 

   // TODO Auto-generated method stub 

    



 
 

   CheckBox ckEstudante; 

   CheckBox ckTrabalhador; 

 

   ckEstudante = (CheckBox)findViewById(R.id.ckEstudante); 

   ckTrabalhador = (CheckBox)findViewById(R.id.ckTrabalhador); 

 

   if (ckEstudante.isChecked() == true) 

   { 

   Toast.makeText(getBaseContext(), "Estudante selecionado!", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

   } 

   if (ckTrabalhador.isChecked() == true) 

   { 

   Toast.makeText(getBaseContext(), "Trabalhador selecionado!", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

   } 

 

    

  } 

 }; 

 

 

Após programar o clique é necessário alterar a propriedade onClickListener do botão.  

 

btVerificar.setOnClickListener(verifica);                     

 

RADIOBUTTON E RADIOGROUP 

 

Estes controles trabalham juntos. O RadioGroup permite agrupar controles RadioButton. Um RadioButton, 

assim como o CheckBox é uma caixa de marcação única, por padrão acompanhada de uma etiqueta ao lado. O 

Android faz este processo de marcação/desmarcação de forma automática. 

Na paleta de Widgets é possível incluir um Checkbox ou podemos adiciona-lo via código XML 

 



 
 

OBS: Para que um RadioButton tenha funcionalidade de marcação/desmarcação automática este deve estar inserido 

dentro de um RadioGroup. 

 

 O código XML que representa um RadioButton é mostrado a seguir: 

 

<RadioGroup  

       android:layout_width="fill_parent" 

       android:layout_height="fill_parent"> 

    <RadioButton  

    android:id="@+id/rbMasculino"  

    android:layout_width="fill_parent"  

    android:layout_height="wrap_content"  

    android:text="Masculino"/> 

    <RadioButton  

    android:id="@+id/rbFeminino"  

    android:layout_width="fill_parent"  

    android:layout_height="wrap_content"  

    android:text="Feminino" 

    /> 

</RadioGroup> 

 

Para demonstrar a utilização de um RadioButton e como manipula-lo no código JAVA construiremos  

um layout semelhante ao apresentado ao abaixo: 

 

 



 
 

 

Figura 2. Exemplo com RadioButton 

 

 O código fonte do Layout XML par a interface gráfica acima é representado a seguir: 

 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity" 

    android:orientation="vertical" > 

 

    <TextView 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Nome:" /> 

     

    <EditText  

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:hint="Digite seu nome completo" 

        android:id="@+id/txtNome" 

        /> 

     

    <CheckBox  

 android:id="@+id/ckEstudante"  

 android:layout_width="fill_parent"  

 android:layout_height="wrap_content"  

 android:text="Estudante" 

/> 

<CheckBox  



 
 

 android:id="@+id/ckTrabalhador"  

 android:layout_width="fill_parent"  

 android:layout_height="wrap_content"  

 android:text="Trabalhador" 

 /> 

<TextView  

     android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Sexo:"  

     

     /> 

 

     

    <RadioGroup  

       android:layout_width="fill_parent" 

       android:layout_height="fill_parent"   

    > 

    <RadioButton  

    android:id="@+id/rbMasculino"  

    android:layout_width="fill_parent"  

    android:layout_height="wrap_content"  

    android:text="Masculino" 

    /> 

    

    <RadioButton  

    android:id="@+id/rbFeminino"  

    android:layout_width="fill_parent"  

    android:layout_height="wrap_content"  

    android:text="Feminino" 

    /> 

    </RadioGroup> 

    

    

 

<Button  

   android:id="@+id/btVerificar"  

 android:layout_width="fill_parent"  

 android:layout_height="wrap_content"  

 android:text="Verificar"  

    /> 

 

 

</LinearLayout> 

 

Para manipular um Radiobutton na classe Java, devemos inicialmente fazer a associação deste elemento 

usando o método findViewById, assim como realizado com outros widgets.  

Baseado no exemplo anterior, iremos programar o evento Click do botão VERIFICAR e exibir uma mensagem 

a partir da seleção do Radiobutton, para isto criaremos um listener para o click do botão.  

 

View.OnClickListener  verifica = new View.OnClickListener() 

 

Em seguida, programaremos o evento relacionado ao clique.  

 



 
 

OBS: Ao incluir o listener (onClickListener) o Eclispe irá incluir um código automaticamente relacionando ao 

OnClick. Devemos programar nosso código entre as chaves { } 

 

public void onClick(View v) {} 

 

Após programar o clique é necessário alterar a propriedade onClickListener do botão 

(btVerificar.setOnClickListener (verifica);) 

 

Assim como no Checkbox, o método isChecked() é utilizado para verificar se a checkbox está ou não 

marcada. Veja no código a seguir a programação do botão Verificar, que é utilizado para verificação de qual 

RadioButton está marcada. 

 

RadioButton rbMasculino; 

RadioButton rbFeminino; 

rbMasculino = (RadioButton)findViewById(R.id.rbMasculino); 

rbFeminino = (RadioButton)findViewById(R.id.rbFeminino); 

if (rbMasculino.isChecked() == true) 

{ 

Toast.makeText(getBaseContext(), "Masculino selecionado!", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

} 

else if (rbFeminino.isChecked() == true) 

{ 

Toast.makeText(getBaseContext(), "Feminino selecionado!", 

Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

} 

 

TOOGLEBUTTON E SWITCH 

 

Um ToogleButton é um botão de alternância que permite os usuários alterar a configuração entre dois 

estado(Sim/Não, Verdadeiro/Falso) 

Por padrão o texto deste botão é On/Off. Podemos alterar usando as propriedades: 



 
 

android:textOn=“Curtir“ 

android:textOff=“Não curtir“ 

 

Na paleta de Widgets é possível incluir um Tooglebutton ou podemos adiciona-lo via código XML 

 

<ToggleButton 

        android:id="@+id/toggleButton1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textOn="Curtir"  

        android:textOff="Não curtir" 

  /> 

 

A  versão Android 4.0 (API nível 14 em diante) introduz um outro tipo de botão de alternância chamado um 

Switch que fornece um controle deslizante, que você pode adicionar via XML. 

 

Na paleta de Widgets é possível incluir um Tooglebutton ou podemos adiciona-lo via código XML: 

 

<ToggleButton 

        android:id="@+id/toggleButton1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:textOn="Curtir"  

        android:textOff="Não curtir" 

  /> 

 

O Widget Switch não aparece na paleta de componentes, mas poderá ser adicionado através do código XML 

a seguir: 

 

<Switch  

    android:id="@+id/toggleButton1" 

    android:layout_width="wrap_content" 

    android:layout_height="wrap_content" 

    android:textOn="Curtir"  

    android:textOff="Não curtir" 

/> 

 

 

Manipulamos ToggleButton e Switch de forma semelhante a um Checkbox ou Radiobutton. Neste caso, 

criaremos um listener específico para o click do ToggleButton ou Swicth. Para veficar se valor marcado está On ou 

Off usamos o método isChecked(). Veja exemplo a seguir: 

 

ToggleButton tgCurtir; 

tgCurtir = (ToggleButton)findViewById(R.id.tgCurtir); 

if (tgCurtir.isChecked() == true) 



 
 

{ 

Toast.makeText(getBaseContext(), "Você curtiu!!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

} 

else 

{ 

Toast.makeText(getBaseContext(), "Que pena!!!", Toast.LENGTH_SHORT).show(); 

} 

 

 

 

 


