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>parte i
preparando o terreno

Nesta primeira parte, vamos configurar o ambiente de desenvolvimento que 
será usado no livro, bem como mostrar rapidamente o ambiente do Eclipse, 
caso não seja o seu ambiente de desenvolvimento usual.

Outro assunto que será tratado aqui é o básico de tratamento de erros e de-
puração de código, reconhecendo que a depuração constitui uma habilidade 
fundamental no caso de você estar codificando enquanto lê o livro.
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capítulo 1
Conhecendo o ambiente 
Eclipse

Este capítulo tem o objetivo de apresentar e configurar o ambiente de programa-
ção que será utilizado no livro, bem como mostrar os principais componentes 
envolvidos na criação de um aplicativo básico para o Android.

Para ser bem-sucedido na arte da programação, é fundamental que você co-
nheça o seu ambiente de desenvolvimento, porque programar não significa 
apenas abrir um programa de texto e digitar o código – programar significa 
transformar uma ideia em algo que possa ser executado em um ambiente 
específico (um sistema operacional, uma máquina virtual, não importa), e 
para isso precisamos não só saber programar, mas também saber configurar 
corretamente o ambiente de programação e entender todos os recursos en-
volvidos direta ou indiretamente com o código-fonte, para que o seu objetivo 
inicial seja alcançado.
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Você vai ver que é preciso conhecer apenas alguns elementos básicos para criar 
seu primeiro aplicativo Android, e quando chegarmos à parte III, mostrarei 
que, usando apenas alguns elementos extras, seremos capazes de alavancar essa 
base simples para criar uma estrutura que será usada no livro inteiro, a fim de 
incentivar a reutilização de código como uma filosofia de trabalho.

Comecemos, então, a explorar o nosso ambiente de desenvolvimento.

Configurando o seu ambiente
Eclipse é o IDE (Integrated Development Environment, ou Ambiente de 
Desenvolvimento Integrado) padrão quando se fala em programação Java, e, 
como os dispositivos Android usam principalmente o Java como sua linguagem 
primária, faz sentido usar o Eclipse para começar a programar em Android.

Vamos trabalhar com o ADT Bundle (Android Developer Tools, ou Ferramentas 
de Desenvolvimento Android), disponibilizado no site oficial do Android. O 
ADT é o pacote que reúne as ferramentas de desenvolvimento necessárias para 
se programar para o Android.

NOTA: Mesmo que já tenha uma versão do Eclipse instalada em seu 
computador, recomendo que você baixe e instale o ADT Bundle em 
algum outro lugar. O motivo é simples: o Eclipse é um ambiente 
extremamente complexo baseado em plugins, e às vezes um plugin 
recém-instalado pode atrapalhar o funcionamento de um ambien-
te que estava perfeitamente configurado – portanto, para evitar 
dores de cabeça, é melhor configurar um ambiente Eclipse voltado 
exclusivamente para desenvolvimento Android.

Antes de instalar o ADT Bundle, deve ser instalado o Java Development Kit (JDK), 
que é um pré-requisito tanto do Eclipse quanto do SDK do Android. Vá até:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html

Na tabela da região central da página, localize a linha iniciada por "Java SE 
7uXX", em que XX denota a versão de atualização do Java 7, e clique no 
botão de download do JDK – será mostrada uma segunda página, na qual 
você deverá escolher o download apropriado para o seu sistema operacional. 
Execute o instalador com as opções-padrão (tanto para o JDK quanto para o 
JRE) e pronto.
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NOTA: No momento do lançamento do livro, a Oracle havia dispo-
nibilizado a primeira versão do JDK 8. Como ocorre com qualquer 
tecnologia nova, pode ser que demore um tempo até que o SDK do 
Android seja 100% compatível com tal versão do JDK – portanto, 
enquanto a Oracle disponibilizar o download do JDK 7, talvez seja 
melhor ficar com ele.

Agora que o JDK está devidamente instalado, podemos fazer o download do 
ADT Bundle em:

http://developer.android.com/sdk/index.html

Clique no botão Download the SDK à direita da página, concorde com os termos e 
as condições, escolha a versão compatível com o seu sistema operacional (32 ou 
64 bits) e, ao término do download, descompacte o arquivo ZIP em algum lugar 
de fácil localização. Para iniciar o Eclipse, vá até caminho-de-instalação/eclipse 
e execute o aplicativo eclipse.

Ao abrir o Eclipse pela primeira vez, será solicitado o local onde deseja gravar 
os seus projetos – esse local é conhecido como workspace, ou área de trabalho. 
Escolha o local que julgar apropriado e clique em OK.

Se você nunca havia entrado em contato com o Eclipse, seja bem-vindo! A 
figura 1.1 mostra a tela inicial do IDE, após ter criado um novo workspace:

Figura 1.1 – Tela inicial do Eclipse.
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O Eclipse trabalha com o conceito de perspectivas, e cada perspectiva é compos-
ta de um conjunto de visões. Uma visão é um painel do Eclipse que apresenta 
determinadas funcionalidades, e por haver a possibilidade de confundir as 
visões do ambiente do Eclipse com as visões criadas no Android (que serão 
explicadas em breve), daqui por diante, chamarei as visões do Eclipse de painéis.

O painel mostrado na figura 1.1 é denominado Android IDE. Existem outros 
painéis nessa mesma perspectiva, mas eles estão escondidos – para mostrá-
-los, clique no botão de minimização do painel, localizado no canto superior 
direito desse painel.

Com isso, os demais painéis da perspectiva são exibidos, como mostra a figura 1.2:

Figura 1.2 – Visões da perspectiva-padrão e os botões Android SDK Manager e 
Android Virtual Device Manager.

A figura 1.2 também destaca dois botões importantes para a manutenção do 
ambiente de desenvolvimento Android que serão discutidos mais adiante.

Os painéis mais importantes dessa perspectiva são:

•	 Package Explorer, que mostra os projetos do workspace, bem como a estru-
tura de cada um deles.

•	 Outline, que mostra os componentes da classe que está sendo atualmente 
editada.
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Falando em classes, a parte central dessa perspectiva é reservada para a exibição 
de código-fonte – para abrir um arquivo, basta dar um clique duplo em seu nome 
no Package Explorer, que ele será aberto para edição (considerando, é claro, que 
você tenha dado um clique duplo em um arquivo que o Eclipse consiga editar).

Plugins do Android para o Eclipse

Antes de fazer alguns testes com código, vamos verificar quais componentes 
do Android estão instalados no Eclipse, para que, eventualmente, você possa 
vir a atualizá-los: vá em Help > Install New Software... e, no canto inferior direito 
desse diálogo, clique em What is already installed? – surgirá uma caixa de diálogo 
semelhante à da figura 1.3.

Figura 1.3 – Diálogo ADT Installation Details.

Entre os itens instalados, você deverá ver estes:

•	 Android	DDMS

•	 Android	Development	Tools
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•	 Android	Hierarchy	Viewer

•	 Android	Traceview

•	 Tracer	for	OpenGL	ES

O plug-in Android Development Tools (Ferramentas de Desenvolvimento 
Android), ou ADT, é responsável, entre outras coisas, por criar projetos An-
droid no Eclipse. Para criar um novo projeto, vá em File > New > Android Applica-
tion Project... – verifique agora se essa opção está disponível para você. Se por 
qualquer motivo essa opção desaparecer, é possível criar um novo projeto indo 
em File > New > Project... e, na caixa de diálogo que abrir, selecionando a opção 
Android > Android Application Project.

Instalação de componentes do SDK

Agora que você sabe como criar um novo projeto Android, vamos instalar al-
guns itens importantes que não são fornecidos por padrão com o ADT Bundle. 
Observe novamente a figura 1.2: na barra de ferramentas do Eclipse, logo à 
direita das opções de salvar e imprimir, existem dois ícones que retratam o 
mascote do Android – o primeiro (mostrando o mascote dentro de uma caixa) 
é o Android SDK Manager ou gerenciador de SDK do Android, que gerencia os 
componentes instalados do SDK, e o segundo ícone (mostrando o mascote 
dentro de um celular) é o Android Virtual Device Manager ou gerenciador de 
dispositivos virtuais Android, que controla os emuladores criados por você 
– caso não tenha um dispositivo físico em mãos, esta será a sua única opção 
para executar e depurar seus aplicativos.

Vamos abrir o Android SDK Manager (Figura 1.4). Nele, você pode ver exa-
tamente quais módulos estão instalados, quais não estão instalados e quais 
possuem atualizações disponíveis.

Perceba que você poderá instalar várias versões do SDK do Android para testes, 
e realmente recomendo que o faça – de acordo com a página Dashboards do site 
de desenvolvimento Android (http://developer.android.com/about/dashboards), 
cerca de 15% dos dispositivos Android ainda utilizam versões do sistema 
inferiores à versão 4.0 (API 15), portanto é imperativo que você considere as 
versões mais antigas do sistema, caso queira atingir o máximo de usuários 
possível (essa porcentagem tende a cair, mas tenha em mente que muitos ce-
lulares continuam utilizando a versão 2.3.X do Android).
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Figura 1.4 – Android SDK Manager.

No entanto, não há a necessidade de dar suporte a todas as versões do Android 
– novamente, de acordo com o Dashboards, ao dar suporte a partir da versão 
2.3.X (Gingerbread, API 10), você atingirá praticamente 100% dos dispositivos 
Android, então o nosso cenário de desenvolvimento levará isso em conta.

NOTA: As versões de API que não aparecem no Dashboards ou que 
têm menos de 1% de abrangência não mais possuem imagens que 
possam ser carregadas no emulador – no momento em que o livro 
foi publicado, isso incluía as APIs 8 (2.2.X), 9 (entre 2.3 e 2.3.2) e de 
11 a 14 (todas as versões 3.X).

Cabe a você dizer ao SDK Manager quais versões do Android (e itens opcionais) 
deseja fazer o download e instalar – como pretendemos atingir a partir da API 
10 do Android, sugiro que baixe todos os itens de todas as plataformas Android 
a partir dessa versão (clique na caixa de seleção à esquerda de cada versão do 
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sistema para fazer o download dos seus itens). Clique em Install n packages..., 
com n indicando o número de pacotes marcados para instalação – isso vai te 
levar para a próxima caixa de diálogo, na qual deverão ser aceitos os termos de 
licença de cada um dos itens (se tiver curiosidade, você pode ler os termos de 
licença selecionando os itens à esquerda). Por fim, clique em Install e aguarde 
o término do processo.

Consulte periodicamente o Android SDK Manager para verificar se há atua-
lizações para os componentes do SDK – caso haja, você pode atualizá-los da 
mesma forma que os instalou.

O aplicativo Hello World
Respeitando a venerada tradição do mundo da programação, vamos criar o 
nosso primeiro aplicativo, que vai mostrar o texto "Hello, World!" na tela – 
nesse meio-tempo, você vai entender como funciona a estrutura básica de um 
projeto Android, além de seus principais componentes.

Clique em File > New > Android Application Project – surgirá a caixa de diálogo New 
Android Project, mostrada na figura 1.5.

Figura 1.5 – Diálogo New Android Project.
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Os três primeiros campos terão um X vermelho do lado esquerdo, indican-
do que estão vazios e que devem ser preenchidos. O campo Application Name 
indica	o	nome	que	será	mostrado	no	dispositivo,	bem	como	no	Google	Play	
– preencha-o com 01. Hello World. Ao fazer isso, repare que o campo Project Name, 
que indica o nome do projeto no Eclipse, será preenchido automaticamente 
com o mesmo nome sem espaços. 

Em Package Name, coloque o nome do pacote Java que identificará seu aplica-
tivo – a convenção é usar um nome de domínio invertido (o website da sua 
empresa, por exemplo) seguido de um identificador que represente o aplicativo, 
mas nesse caso vamos apenas colocar com.book.c01.helloworld. 

O nome de um pacote reflete a identidade dele para o mundo, devendo ser 
único e permanecer o mesmo toda a sua vida, para que as suas atualizações 
sejam identificadas de fato como atualizações, e não como aplicativos diferentes.

NOTA: Os arquivos gerados pelo SDK do Android não utilizam letras 
maiúsculas, portanto podem surgir underscores (_) em seus nomes.

Logo abaixo você verá dois campos relacionados, Minimum Required SDK e 
Target SDK. O primeiro campo indica a versão de API mínima suportada pelo 
seu aplicativo – esse campo é importante porque, em última análise, ele 
indica a fatia de mercado que você atingirá. Como vimos anteriormente, a 
versão 2.3.3 (Gingerbread, ou API 10) atinge 99% do mercado, então esta será 
a nossa opção. O segundo campo determina o nível-alvo de compilação, ou 
seja, ele indica qual a versão mais alta da API do Android que você afirma dar 
suporte. O normal é selecionar a versão mais recente, mas vale a pena lembrar 
que algumas classes e alguns métodos podem ser marcados como obsoletos 
quando surge uma nova versão do sistema operacional, indicando que podem 
ser completamente descartados futuramente. No entanto, considerando o que 
vamos utilizar neste livro, diria que é seguro colocar a última versão (que, no 
momento em que escrevo isto, é a versão 4.4W, ou API 20; veja a tabela 1.1 para 
saber quais são as versões disponíveis, seus níveis de API e os seus codinomes). 

NOTA: Apesar de classes e métodos serem marcados periodicamente 
como obsoletos (deprecated, em inglês), não conheço nenhum caso 
que tenha realmente sido descontinuado no Android – ou seja, até 
agora, tudo que foi considerado obsoleto continua funcionando 
muito bem, obrigado. De qualquer forma, é prudente não acreditar 
que essa política vá durar para sempre.
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Tabela 1.1 – Versões do Android

Versão Nível de API Codinome

1.0 1

1.1 2

1.5 3 Cupcake

1.6 4 Donut

2.0 5 Eclair

2.0.1 6 Eclair

2.1 7 Eclair

2.2 - 2.2.3 8 Froyo

2.3 - 2.3.2 9 Gingerbread

2.3.3 - 2.3.7 10 Gingerbread

3.0 11 Honeycomb

3.1 12 Honeycomb

3.2 13 Honeycomb

4.0 - 4.0.2 14 Ice Cream Sandwich

4.0.3 - 4.0.4 15 Ice Cream Sandwich

4.1 16 Jelly Bean

4.2 17 Jelly Bean

4.3 18 Jelly Bean

4.4 19 KitKat

4.4W 20 KitKat

L 20 (L preview) Sem codinome

Repare, no entanto, que a versão 4.4W foi criada exclusivamente para o Google 
Wear (o relógio do Batman, cortesia da Google), então ela não deve ser usada 
para testar os projetos deste livro. Agora, para piorar tudo, no momento da 
publicação do livro, o Android lançou uma versão preliminar da próxima API, 
“numerada” L, que traz uma versão recauchutada do sistema operacional, 
incluindo uma nova máquina virtual denominada Android Runtime ou ART. 
Entretanto, em se tratando de uma versão preliminar do sistema Android, ela 
não será considerada neste livro.
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A próxima opção, Compile With, indica qual SDK, dentre os quais você tem 
instalado, será usado para compilar o aplicativo – em geral, você vai querer 
manter esta opção igual à opção Target SDK. A última opção diz respeito ao 
tema visual básico que será aplicado ao aplicativo – mude seu valor para None 
e clique em Next.

Na próxima tela, desmarque as opções Create custom launcher icon, que não nos 
interessa agora, e Create Activity, pois não queremos que o Android crie a ativida-
de principal automaticamente. Como não vamos criar um ícone customizado, 
nem uma atividade, o botão Next se apaga, indicando que não há mais o que 
fazer – clique, então, em Finish para encerrar a criação do projeto.

A estrutura de seu projeto aparecerá fechada no painel Package Explorer (Figura 1.6) 
– para expandir a árvore de arquivos, clique na setinha branca ao lado do 
nome do projeto.

Figura 1.6 – Árvore inicial do projeto.

Vamos dar uma olhada em cada elemento da estrutura de projeto para entender 
o que temos à nossa disposição. A primeira pasta, src, armazena os arquivos-
-fonte que criamos para o aplicativo – como ainda não criamos nenhum 
arquivo, ela deverá estar vazia.
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A próxima pasta é chamada gen. Ela contém o código Java que é gerado au-
tomaticamente pelo Eclipse ou pelo plug-in do Android – entre os arquivos 
gerados está a classe R, da qual falaremos mais adiante.

Os próximos dois elementos são bibliotecas Java que foram inseridas em nosso 
projeto pelo ADT, já que são dependências básicas dos aplicativos Android. A 
primeira biblioteca, Android X.Y.Z, é a versão do android.jar correspondente ao 
nível de API que escolhemos ao criar o projeto – se você expandir essa bibliote-
ca, verá o arquivo android.jar e seu caminho em parênteses (que, no Windows, 
deve ser caminho_adt\android-sdk-windows\platforms\android-nível_API). O 
item Android Private Libraries contém a biblioteca android-support-v4.jar, que em 
sua maioria contém código de compatibilidade para várias versões da API do 
Android.

A pasta assets contém recursos brutos, por assim dizer, que serão usados pelo 
aplicativo. Por "recursos brutos" quero dizer que o Android não tentará fazer 
qualquer tipo de inferência sobre os arquivos nessa pasta, criando uma espécie 
de "sistema de arquivos" que pode ser facilmente acessado pelo aplicativo, já 
que tais recursos serão compilados no mesmo arquivo .apk em que residirá 
o aplicativo.

A pasta bin armazena os arquivos gerados pelo Eclipse ou pelos plug-ins do 
Android (com exceção dos arquivos de código Java, que ficam na pasta gen), 
incluindo o arquivo .apk, que é o pacote de arquivos instalado no dispositivo 
– nesse pacote fica o código compilado do aplicativo (incluindo bibliotecas de 
terceiros), além de recursos como imagens, sons, arquivos XML etc.

A pasta res	é	o	local-padrão	para	armazenar	arquivos	de	layout,	string,	recursos	
multimídia etc. Os recursos colocados nessa pasta estarão acessíveis por meio 
da classe R.

O arquivo AndroidManifest.xml é um arquivo muito importante no universo 
Android, pois nele são definidos vários atributos que o sistema Android veri-
ficará para garantir que o aplicativo corresponderá a certos critérios. Também 
são definidas certas funcionalidades que podem ser consideradas riscos de 
segurança, e o sistema Android irá dizer polidamente ao usuário quais são 
essas funcionalidades e se ele concorda com o uso delas antes de o aplicativo 
ser instalado no sistema.
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Classe Activity

A principal classe por trás dos aplicativos Android é a classe Activity – ela é a 
ponte entre o sistema operacional e o seu aplicativo, pois todas as comunicações 
externas passam por essa classe.

A documentação do Android define uma atividade como "algo único e focado 
que o usuário possa fazer" – trocando em miúdos, uma atividade representa uma 
tela do aplicativo. (É claro que, no caso dos jogos, o conceito de "tela" teria que 
ser melhor definido, mas vamos deixar a definição desse jeito, por enquanto.)

Um aplicativo pode ter uma ou mais atividades, sendo que pelo menos uma 
delas sempre será a atividade ativa em um determinado momento. Uma ati-
vidade pode chamar outra, criando uma pilha de atividades, ou seja, quando 
uma atividade termina sua execução, a atividade que a chamou volta a ser a 
atividade ativa. Além disso, é possível ter mais de uma atividade em execução 
ao mesmo tempo por meio da criação de grupos de atividades, e uma atividade 
pode ser subdividida em fragmentos, que são subatividades que podem residir 
na tela ao mesmo tempo.

Vamos, então, criar uma atividade para o nosso projeto: clique com o botão 
direito sobre o nome do projeto no Package Explorer e vá em New > Class. Na caixa de 
diálogo que surgir (Figura 1.7), coloque com.book.c01.helloworld no campo Package 
(como este é o primeiro arquivo-fonte que estamos criando, precisamos indicar 
manualmente o nome do pacote) e, no campo Name, coloque HelloWorldActivity 
– com isso, criaremos um arquivo HelloWorldActivity.java dentro do pacote 
indicado, mas ainda não terminamos a configuração. Clique no botão Browse... 
ao lado do campo SuperClass e, no campo localizado na parte superior do diálogo 
que abrirá, digite Activity – surgirá a opção Activity-android.app logo abaixo do 
campo. Selecione-a e clique em OK, retornando ao diálogo anterior – repare 
que a classe android.app.Activity surgiu no campo Superclass. Agora, sim, clique 
em Finish para criar a classe.

Ao concluir a criação do arquivo, ele será aberto automaticamente na parte 
central do Eclipse, mostrando o seguinte código: 

package com.book.c01.helloworld;

import android.app.Activity;

public class HelloWorldActivity extends Activity {

}
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Figura 1.7 – Diálogo de criação de classes.

A primeira linha de código indica o nome do pacote ao qual a classe 
HelloWorldActivity pertence (com.book.c01.helloworld); a linha seguinte indica a 
importação de uma dependência do código (android.app.Activity, no caso); por 
fim, vem a declaração da classe, que por enquanto está vazia.

Uma das principais tarefas de uma atividade é tratar as mensagens ou os eventos 
disparados pelo sistema operacional. Basicamente, podemos separar os eventos 
em duas categorias: os que dizem respeito a certas condições ou determinados 
estados da atividade disparados pelo sistema operacional em si e os que são 
gerados em resposta a interações do usuário com o dispositivo. O primeiro 
grupo está ligado direta ou indiretamente ao ciclo de vida da atividade, que 
veremos mais adiante neste capítulo; o segundo grupo diz respeito às entradas 
de usuário, que serão abordadas no capítulo 10.

Em geral, métodos iniciados por on indicam métodos invocados em decorrência 
de eventos do sistema operacional – esse tipo de método é chamado de callback. 
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Vamos, então, sobrescrever o callback mais básico de uma atividade:

package com.book.c01.helloworld;

import android.app.Activity;

public class HelloWorldActivity extends Activity {

 @Override

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

  super.onCreate(savedInstanceState);

 }

}

Ao inserir o código, surgirá uma linha vermelha abaixo de Bundle, indicando 
um erro – isso será explicado com mais detalhes no capítulo 2, mas basta sa-
ber que o Eclipse não encontrou a referência à classe Bundle. Para resolver isso, 
pressione CTRL + SHIFT + O e a classe será importada automaticamente no arquivo.

O método onCreate() é executado no momento em que a atividade é inicializada. 
Aliás, uma das maneiras de enxergar o método onCreate() é como se ele fosse 
o construtor da classe – geralmente, onCreate() é o melhor lugar para realizar 
tarefas de inicialização globais, incluindo chamar a visão que representará a 
interface de usuário da atividade (mais sobre isso daqui a pouco). Dentro da 
classe, estamos chamando super.onCreate() – tal comportamento é obrigatório 
no caso dos callbacks ligados diretamente ao ciclo de vida da atividade.

Perceba que o método onCreate() possui um parâmetro – uma instância de 
Bundle. Essa classe representa um conjunto de dados de qualquer tipo que 
pode ser facilmente transportado de uma classe a outra – no caso específico 
da instância passada a onCreate(), seu objetivo é passar dados de uma ativida-
de para ela mesma, nos casos em que uma atividade acaba sendo encerrada 
prematuramente. Em um cenário de encerramento prematuro, o callback 
onSaveInstanceState(Bundle) da atividade é chamado antes de seu encerramento, 
permitindo que dados críticos sejam gravados e restaurados na próxima vez 
que a atividade for iniciada – não vamos entrar nos detalhes de como a classe 
Bundle funciona dentro do contexto de onSaveInstanceState(), mas ainda assim 
vamos utilizá-la em outro contexto no capítulo 25.
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Classe View

Outro ponto importante do código da atividade é o carregamento de uma 
instância da classe View, que é um dos elementos centrais da maioria dos apli-
cativos Android (excluindo, é claro, aplicativos que são executados em segundo 
plano e que não necessitam de qualquer interação com o usuário). 

De maneira simplificada, uma visão pode ser entendida como um elemento 
visual – um botão, um campo de texto etc. – ou como um contêiner para ou-
tros elementos visuais. As visões podem ser arranjadas hierarquicamente e, 
em aplicativos normais, tal hierarquia costuma ser declarada em um arquivo 
XML denominado layout.	Dentro	da	estrutura	de	projeto	no	Eclipse,	os	layouts	
devem ficar dentro da pasta res/layout, para que possam ser detectados automa-
ticamente e convertidos em recursos que ficarão acessíveis por meio da classe R.

Vamos,	então,	criar	um	layout	simples	que	apresentará	o	texto	"Hello,	world!"	
na tela – para isso, clique com o botão direito sobre a pasta res/layout e vá 
em New > Android XML File. Na caixa de diálogo que abrirá (Figura 1.8), coloque 
activity_hello_world no campo File, mantenha o elemento-raiz (Root Element) 
como LinearLayout e clique em Finish	–	por	padrão,	o	arquivo	de	layout	é	aberto	
automaticamente no editor visual. 

Figura 1.8 – Diálogo de criação de um arquivo de layout.
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Como queremos editar diretamente o código, localize na parte inferior do 
painel de edição uma aba com o nome do arquivo (activity_hello_world.xml) e 
clique nela para que o código-fonte seja mostrado – perceba que o arquivo já 
vem com a tag <LinearLayout> declarada, refletindo o elemento-raiz selecionado 
na caixa de diálogo. 

Vamos, então, adicionar um elemento-filho à tag <LinearLayout> – com o arquivo 
aberto, adicione o código destacado a seguir:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

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

 android:layout_width="match_parent"

 android:layout_height="match_parent" >

 <TextView

  android:layout_width="wrap_content"

  android:layout_height="wrap_content"

  android:text="Hello,_world!" />

</LinearLayout>

O Eclipse vai gerar um aviso na penúltima linha de código (indicado por um 
triângulo amarelo à esquerda da linha), mas vamos ignorá-lo por enquanto.

As tags <LinearLayout> e <TextView> representam classes da API do Android 
(LinearLayout e TextView, respectivamente), sendo que ambas derivam de View. 
Em	aplicativos	comuns,	um	layout	de	interface	é	composto	de	visões	dentro	
de visões, podendo conter dezenas delas dispostas hierarquicamente. Agora, 
perceba que é a segunda vez que cito os "aplicativos comuns" – em geral, os 
jogos possuem certas necessidades que não são supridas pelas metodologias 
convencionais de desenvolvimento de aplicativos, e por isso podemos dizer 
que programar jogos é uma tarefa incomum, mas não vá ficar convencido por 
causa disso, porque a sua responsabilidade como programador é tão grande 
quanto as glórias conquistadas pelo seu futuro jogo! (E não se esqueça de me 
chamar para o coquetel de lançamento!)

LinearLayout é uma visão de contêiner, ou seja, ela organiza a apresentação de 
outros elementos, não contendo elementos visuais por si própria, e TextView 
representa uma área de texto. Você pode colocar quantas visões quiser dentro 
de LinearLayout e confiar que a classe vai se encarregar de dispor as visões na tela 
corretamente – no caso de LinearLayout, os elementos serão dispostos um sobre 
o outro, já que sua propriedade android:orientation está definida como "vertical".
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Inserindo a visão na atividade

Toda atividade que interage com o usuário precisa de uma visão para ser 
apresentada	na	 tela,	 e,	 agora	que	 temos	um	 layout	 configurado,	podemos	
inseri-lo como sendo a visão da atividade; voltemos, então, ao arquivo 
HelloWorldActivity.java para inserir a linha de código destacada a seguir:

public class HelloWorldActivity extends Activity {

 @Override

 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

  super.onCreate(savedInstanceState);

  setContentView(R.layout.activity_hello_world);

 }

}

O método setContentView() da atividade espera que passemos a ele uma visão, 
e o que fizemos na linha destacada foi passar um elemento denominado 
R.layout.activity_hello_world, que podemos inferir como sendo uma referência ao 
layout	que	acabamos	de	criar,	mas	como	essa	referência	foi	criada?

Classe R

Quando o projeto é compilado (o que, por padrão, ocorre automaticamente), o 
plug-in ADT gera vários elementos, incluindo alguns arquivos-fonte, recursos 
binários e, no final, o arquivo .apk, ou Android Package, que encapsula o apli-
cativo e que, em última instância, é transferido para o dispositivo e carregado 
pelo sistema Android quando solicitado pelo usuário. O plug-in ADT faz isso 
por meio de várias ferramentas do SDK do Android, incluindo a aapt, ou Android 
Asset Packaging Tool (ferramenta de empacotamento de recursos do Android).

Dentre os elementos criados pela ferramenta aapt está a classe R (resources 
ou recursos) – essa classe tem como objetivo armazenar referências a todos os 
elementos definidos como arquivos XML dentro da pasta res. 

O arquivo R.java é gerado dentro da pasta gen – no caso do aplicativo Hello 
World, ele foi gerado dentro de gen/com.book.c01.helloworld/R.java. Vejamos, 
então, a sua aparência atual (os comentários foram removidos para deixar o 
arquivo mais enxuto):
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package com.book.c01.helloworld;

public final class R {

 public static final class attr {

 }

 public static final class drawable {

  public static final int ic_launcher=0x7f020000;

 }

 public static final class layout {

  public static final int activity_hello_world=0x7f030000;

  public static final int test=0x7f030001;

 }

 public static final class string {

  public static final int app_name=0x7f040000;

 }

 public static final class style {

  public static final int AppBaseTheme=0x7f050000;

  public static final int AppTheme=0x7f050001;

 }

}

R é uma classe que não pode ser instanciada (repare na palavra-chave final na 
sua declaração), sendo composta apenas de membros estáticos e imutáveis. 
Nela você pode ver, por exemplo, uma classe chamada layout, e dentro de layout 
uma propriedade chamada activity_hello_world, que armazena o identificador de 
um recurso (uma visão, no caso) localizado no pacote do aplicativo.

Isso explica o parâmetro passado ao método setContentView() da atividade: 
quando o projeto é compilado, o arquivo activity_hello_world.xml que cria-
mos anteriormente foi analisado e transformado em um recurso de visão, 
o qual será embutido no pacote do aplicativo e referenciado por meio de 
R.layout.activity_hello_world.

Hello, world!

Muito bem, já entendemos que um aplicativo possui uma ou mais atividades e 
que cada atividade possui uma hierarquia de visões que será apresentada ao usu-
ário; além disso, sabemos que vários elementos são compilados automaticamente 
pelos plugins do Android e que um dos elementos mais importantes é a classe R, 
que armazena referências a todos os recursos declarados na pasta res do projeto.
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Quando o método setContentView() da atividade é chamado, a visão passada 
como parâmetro do método, bem como suas visões-filhas, é vinculada à ativi-
dade, e, caso aquela atividade seja a atividade atual do aplicativo, a visão será 
automaticamente desenhada na tela.

Ainda não mencionei como um aplicativo é executado a partir do Eclipse, então 
veja a figura 1.9 para entender o que o aplicativo Hello World mostra ao usuário.

Figura 1.9 – Aplicativo Hello World em ação.

Dois textos são apresentados na tela: o título do aplicativo ("01.HelloWorld", 
mostrado na parte superior da tela) e o texto "Hello world!" logo abaixo do 
título. O texto, nós sabemos de onde veio; nós o escrevemos diretamente no 
arquivo activity_hello_world.xml.	Mas	de	onde	o	aplicativo	extraiu	o	título?

Por questões de localização do aplicativo (tópico que veremos daqui a pouco), é 
considerado boa prática reunir todas as strings de um aplicativo dentro do arquivo 
strings.xml, localizado na pasta res/values – vejamos, então, o que ele já contém:

<resources>

 <string name="app_name">01. Hello World</string>

</resources> 

Por enquanto, o arquivo contém apenas a string app_name, a qual armazena o 
título do aplicativo – qualquer modificação nessa string refletirá no título 
apresentado no topo do aplicativo.
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Agora, se é uma boa prática reunir as strings em strings.xml, significa que não 
deveríamos ter escrito a string diretamente no campo android:text de <TextView>?	
A resposta é sim, e foi por esse motivo que recebemos um aviso do Eclipse. 
Vamos, então, corrigir a nossa gafe, inserindo mais uma string em strings.xml:

<resources>

 <string name="app_name">01. Hello World</string>

 <string name="hello_world">Hello, world!</string>

</resources> 

Agora que a string foi declarada, podemos retornar ao arquivo activity_hello_
world.xml e usá-la para definir o texto do campo:

<RelativeLayout 

 ... >

 <TextView

  android:layout_width="wrap_content"

  android:layout_height="wrap_content"

  android:text="@string/hello_world" />

</RelativeLayout>

Perceba a sintaxe da declaração: @string indica que estamos falando de uma 
string declarada no arquivo strings.xml, e hello_world indica o nome da string. 
Com isso, deixamos o Eclipse feliz (repare que o sinal de alerta sumiu) e demos 
o primeiro passo para possíveis traduções do texto do aplicativo.

Arquivo de manifesto

Chegou a hora de falar do onipresente arquivo de manifesto, então localize 
o arquivo AndroidManifest.xml na raiz do projeto e dê um clique duplo nele.

O arquivo de manifesto é um dos arquivos mais importantes de qualquer 
aplicativo Android, sendo que as suas principais funções são:

•	 Declarar	os	componentes	que	fazem	parte	do	aplicativo	(atividades,	serviços,	
provedores de conteúdo etc.).

•	 Identificar	as	permissões	de	usuário	que	o	aplicativo	exige	para	funcionar	
corretamente.

•	 Declarar	funcionalidades	de	hardware	e	software	necessárias	ao	seu	apli-
cativo	–	o	Google	Play	usa	essas	informações	para	filtrar	quais	aplicativos	
aparecem para o usuário em um determinado dispositivo.
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•	 Declarar	bibliotecas	de	API	necessárias	ao	seu	aplicativo.

•	 Declarar	o	nível-alvo	e	o	nível	de	API	mínimo	no	qual	o	seu	aplicativo	será	
executado.

Aqui está o arquivo de manifesto do nosso aplicativo Hello World:

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

 package="com.book.c01.helloworld"

 android:versionCode="1"

 android:versionName="1.0" >

 <uses-sdk

  android:minSdkVersion="10"

  android:targetSdkVersion="20" />

 <application

  android:allowBackup="true"

  android:icon="@drawable/ic_launcher"

  android:label="@string/app_name"

  android:theme="@style/AppTheme" >

 </application>

</manifest>

O elemento <uses-sdk> define o nível de API mínimo e o nível-alvo. Perceba 
que estamos colocando a API 20 como nível-alvo, mesmo sabendo que por 
enquanto ela ainda não diz respeito a celulares e tablets – não há problema 
nenhum em fazer isso, e de quebra evitamos um aviso do Eclipse de que não 
estamos definindo a última versão da API como alvo (falaremos sobre erros e 
avisos do Eclipse no capítulo 2).

O elemento <application> define os componentes principais do aplicativo – por 
enquanto ele está vazio, mas daqui a pouco vamos inserir a atividade dentro dele.

O elemento <application> tem quatro atributos: android:allowBackup, que indica 
se é possível fazer backup dos dados do aplicativo, por exemplo, por meio do 
comando adb; android:icon, que define o ícone do aplicativo; android:label, que 
define o nome padrão do aplicativo; e android:theme, que indica qual será o tema 
visual básico do aplicativo. android:icon armazena o valor "@drawable/ic_launcher", 
que aponta para o arquivo ic_launcher.png (veja box a seguir), e android:label 
armazena "@string/app_name", o qual já vimos no tópico anterior e que traduz 
para "01. Hello World".
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Os atributos dos elementos XML que carregam recursos (strings, 
por exemplo) irão procurar tais recursos em locais predefinidos na 
pasta res do projeto – por exemplo, "@string/app_name" indica a string 
app_name declarada em res/values/strings.xml, e "@style/AppTheme" irá 
procurar pelo estilo AppTheme declarado em res/values/styles.xml. 
Outros recursos apontam, por exemplo, para arquivos de imagem, 
e um caso interessante é o atributo android:icon, que aponta para 
"@drawable/ic_launcher" – no entanto, ao abrir a pasta res, você vai 
perceber que não existe uma subpasta chamada drawable! Na 
verdade, o ícone do aplicativo é um elemento especial, porque 
podem existir várias versões dele ao mesmo tempo, uma para cada 
categoria de resolução de tela existente no universo dos dispositi-
vos Android. Sendo assim, existem cinco pastas drawable-densidade, 
em que densidade pode ser ldpi (baixa), mdpi (média), hdpi (alta), 
xhdpi (extra-alta) e xxhdpi (super-hiper-duper-extra-alta). O 
Android verifica qual é a densidade (em pixels por polegada) do 
dispositivo, acessando a pasta correspondente.

Como a atividade foi criada manualmente, ela ainda não aparece declarada no 
manifesto, então precisamos inseri-la dentro de <application>:

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

 ... >

 ...

 <application

  android:allowBackup="true"

  android:icon="@drawable/ic_launcher"

  android:label="@string/app_name"

  android:theme="@style/AppTheme" >

  <activity

   android:name="com.book.c01.helloworld.HelloWorldActivity"

   android:label="@string/app_name" >

   <intent-filter>

    <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

    <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />

   </intent-filter>

  </activity>

 </application>

</manifest>
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O elemento <activity> tem dois atributos: android:name, que aponta para o nome 
da classe, e android:label, representando o nome que aparecerá no dispositivo 
quando a atividade tiver de ser representada de alguma forma no sistema 
operacional – se nenhum nome for dado à atividade, ela herdará o rótulo do 
aplicativo.

Dentro de <activity> temos um elemento <intent-filter>. Intentos são mensagens 
enviadas entre aplicativos, permitindo uma comunicação desacoplada entre 
eles. Um filtro de intento restringe os intentos aos quais uma atividade de um 
aplicativo responderá – no caso da atividade do aplicativo Hello World, seu 
filtro declara dois elementos: um elemento <action> e um elemento <category>. 
O elemento <action> declara uma ação que pode ser tomada pelo aplicativo 
– nesse caso, android.intent.action.MAIN indica que essa atividade é a atividade 
inicial do aplicativo, ou seja, sempre que o aplicativo for iniciado, ele começará 
executando a atividade demarcada com esse tipo de ação (só pode haver uma 
atividade por aplicativo com esse tipo de ação definida).

O elemento <category> indica qual componente do Android deverá executar 
a ação especificada – em nosso caso, a categoria android.intent.category.LAUNCHER 
indica que a atividade será listada na tela principal do dispositivo.

Executando um aplicativo
Agora que você viu a estrutura básica do aplicativo, está na hora de testá-lo. 
Existem duas maneiras de realizar o teste: por meio de um dispositivo real ou 
por meio de um emulador. Como é importante conhecer ambas, vamos ver 
uma de cada vez.

Executando em um dispositivo real

Existem duas medidas importantes a serem tomadas para que você consiga 
executar (e principalmente depurar) um aplicativo em um dispositivo real. 
Primeiro, caso esteja desenvolvendo na plataforma Windows, você precisa 
baixar e instalar o driver USB relativo ao seu aparelho – a lista de fabricantes 
pode ser encontrada no seguinte endereço:

http://developer.android.com/tools/extras/oem-usb.html

Se estiver desenvolvendo no Linux ou no Mac OS, não há a necessidade de 
seguir este passo.
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O SDK do Android vem com um driver genérico, mas realmente recomendo 
que você busque a página relativa ao fabricante de seu aparelho e siga as ins-
truções indicadas ali.

A segunda medida é ativar o modo de depuração no aparelho. Para isso, 
abra a página de configurações, vá até Opções do desenvolvedor e ative a opção 
Depuração USB – com isso, o dispositivo será capaz de enviar e receber mensagens 
e informações de depuração.

Agora que o dispositivo está corretamente configurado, basta clicar com o 
botão direito sobre o nome do projeto e selecionar Run As > Android Application – 
dependendo da quantidade de dispositivos (reais e emulados) configurados, 
poderá surgir uma caixa de diálogo perguntando qual dispositivo você deseja 
usar para executar o aplicativo (Figura 1.10). Perceba que a caixa de diálogo 
lista a versão do sistema instalado em cada dispositivo. 

Figura 1.10 – Diálogo mostrando os dispositivos disponíveis.

Clique em OK, e o aplicativo será executado no dispositivo selecionado.

NOTA: Caso esteja demorando muito para executar o aplicativo, ve-
rifique se no canto inferior direito da tela do Eclipse está aparecen-
do a mensagem "Launching nome-do-arquivo..." seguida de uma 
porcentagem – caso não esteja, repita o procedimento de execução 
do aplicativo.
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Executando em um dispositivo emulado

Antes de iniciar um emulador, você precisará criá-lo. Para isso, clique no botão 
Android Virtual Device Manager, mostrado anteriormente na figura 1.2. Na 
caixa de diálogo Android Virtual Device Manager (Figura 1.11), clique em New... 
no canto superior direito – surgirá uma nova caixa de diálogo (Figura 1.12). No 
campo Name, digite "API_10”; em Device, selecione 3.2" QVGA (ADP2) (320 x 480: mdpi); 
em Target, selecione Android 2.3.3 - API Level 10; em CPU/ABI, escolha a ima-
gem Intel Atom (x86); em Skin, escolha Skin with dynamic hardware controls; mantenha 
os outros campos com seus valores-padrão e, por fim, clique em OK.

Figura 1.11 – Diálogo de gerenciamento de dispositivos virtuais.

NOTA: Em geral, as imagens Intel Atom são mais rápidas do que as 
imagens ARM EABI v7, mas não é só isso: caso o seu computador 
possua um processador Intel com recursos de virtualização, a ima-
gem será executada muito mais rápida do que o normal (com 
“normal” podendo significar muito lento). No entanto, para ativar 
corretamente tais recursos, você deverá instalar manualmente o 
programa Hardware Accelerated Execution (ou HAX), que apare-
cerá na pasta caminho_do_adt/sdk/extras/intel/Hardware_Accelera-
ted_Execution_Manager – esse programa surge quando você instala 
o pacote Extras/Intel x86 Emulator Accelerator (HAXM Installer) no Android 
SDK Manager.
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Figura 1.12 – Diálogo de criação de um novo emulador.

A título de ilustração, aqui estão alguns dos formatos de tela disponíveis para 
seleção no AVD, lembrando que essas resoluções não são as únicas existentes e 
que algumas das resoluções listadas pelo nome podem variar de acordo com a 
densidade de pixels da tela (ldpi = densidade baixa; mdpi = densidade média; 
hdpi = densidade alta; xhdpi = densidade extra alta), como mostra a tabela 1.2.

Tabela 1.2 – Resoluções de tela

Tamanho Nome Resolução Densidade

2.7" QVGA (Quarter VGA) 240x320 ldpi

3.2" HVGA (Half VGA) 320x480 mdpi

3.3" WQVGA (Wide QVGA) 240x400 ldpi

3.4" WQVGA 240x432 ldpi



62

programação
de jogos android

Tamanho Nome Resolução Densidade

3.7" WVGA (Wide VGA) 480x800 hdpi

4.0" WVGA 480x800 hdpi

4.7" WXGA (Wide XGA) 1280x720 xhdpi

5.4" WVGA 480x854 mdpi

7.0" WSVGA (Wide SVGA) 1024x600 mdpi

10.1" WXGA (Wide XGA) 1280x800 mdpi

O dispositivo recém-criado aparecerá no diálogo Android Virtual Device Manager. 
Para abrir o dispositivo, selecione-o na lista e clique em Start... no lado direito 
– mantenha as opções-padrão na caixa de diálogo que vai aparecer, clique em 
Launch e aguarde até que o dispositivo emulado seja inicializado (é normal que 
esse processo demore um pouco).

NOTA: Mantenha o emulador API_10 na sua lista, pois ele será usa-
do durante todo o livro.

Uma vez que o emulador esteja aberto, você pode usá-lo como alvo da execução 
de seu aplicativo – para tanto, clique com o botão direito sobre o nome do pro-
jeto e selecione Run As > Android Application – se não houver um dispositivo físico 
conectado ao seu computador, o aplicativo será executado automaticamente 
no dispositivo emulado. Caso haja um dispositivo físico conectado, ou caso 
você tenha aberto mais de um dispositivo emulado, surgirá a caixa de diálogo 
Android Device Chooser, mostrada anteriormente na figura 1.10 – selecione a 
opção Launch a new Android Virtual Device, escolha o dispositivo virtual que deseja 
usar e clique em OK.

Um detalhe importante: não há a necessidade de fechar o emulador entre um 
teste e outro, então procure mantê-lo aberto enquanto realiza seus testes, já 
que recarregá-lo será um processo demorado (e frustrante).

Localização: seu aplicativo poliglota!
Um assunto interessante é o tópico de localização, ou seja, de tradução e adap-
tação dos elementos da interface de usuário para um determinado idioma ou 
certa região. O Android foi criado tendo essa questão em mente, então é muito 
simples adicionar opções de localização em seu aplicativo.
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Para demonstrar como isso funciona, vamos reutilizar o aplicativo Hello World 
que acabamos de executar – lembre-se de que as mensagens estão em inglês, 
então vamos adicionar recursos extras que serão exibidos na tela quando o 
dispositivo estiver com seu idioma configurado para Português Brasileiro.

Primeiro, clique com o botão direito sobre a pasta res e vá em New > Folder – no 
diálogo que abrir, digite exatamente values-pt-rBR (respeitando os hifens e as 
maiúsculas) e clique em Finish. Agora abra a pasta res/values, clique com o botão 
direito sobre o arquivo strings.xml e escolha Copy; clique com o botão direito 
sobre a pasta values-pt-rBR e selecione Paste – o arquivo será copiado na pasta.

Edite o arquivo strings.xml da pasta values-pt-rBR dando um clique duplo sobre 
ele – se você escreveu o nome da pasta corretamente, surgirá uma bandeira 
do Brasil na primeira aba abaixo do documento. Agora, mude para a aba de 
edição do arquivo e traduza as duas strings como mostrado a seguir:

<string name="app_name">01. Olá mundo</string>

<string name="hello_world">Olá, mundo!</string>

Caso o seu dispositivo esteja configurado para o idioma Português Brasileiro, 
você verá uma tela semelhante à mostrada na figura 1.13 – se qualquer outro 
idioma estiver selecionado, você verá os textos em inglês.

Figura 1.13 – Textos do aplicativo traduzidos para o português.
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Ciclo de vida de uma atividade
Para encerrar o capítulo, precisamos conversar sobre um ponto de suma im-
portância no desenvolvimento de aplicativos Android: o ciclo de vida de uma 
atividade. Por ciclo de vida você deve entender todas as etapas pelas quais uma 
atividade passa, indo desde o momento de sua criação, passando pela fase de 
execução e encerrando na fase de destruição.

A figura 1.14, adaptada do endereço http://developer.android.com/reference/
android/app/Activity.html, representa visualmente o ciclo da atividade:

Figura 1.14 – Ciclo de vida de uma atividade.
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NOTA: Os parágrafos a seguir indicam exemplos de situações que 
alteram o estado da atividade de acordo com os caminhos mostra-
dos na figura – portanto, enquanto estiver lendo-os, acompanhe 
também os caminhos da figura, para garantir que você entenda os 
exemplos narrados.

Quando um aplicativo é iniciado, a atividade que foi marcada com o filtro de 
intento android.intent.action.MAIN inicia o seu processo de execução invocando o 
método onCreate(). Em seguida, são chamados em sequência os métodos onStart() 
e onResume(), colocando a atividade no estado de execução.

A atividade que está sendo atualmente executada no seu aplicativo é conside-
rada como de primeiro plano. Quando o dispositivo entra no modo sleep ou 
a atividade é parcialmente oculta, o método onPause() é chamado; ao retornar 
para o primeiro plano, o método onResume() é invocado.

Se a atividade for completamente oculta por outra atividade, ou caso ela esteja 
sendo encerrada, o método onStop() será chamado.

Se você pressionar o botão Home do dispositivo enquanto a atividade estiver 
sendo executada, será chamado o método onPause() – desse ponto em diante, o 
Android pode encerrar o aplicativo, caso necessite de memória; se isso acon-
tecer, o método onDestroy() da atividade será chamado.

NOTA:	Anteriormente	à	versão	Honeycomb	(API	11) do Android, os 
aplicativos também poderiam ser encerrados durante o estado 
onPause().

Agora, se o usuário retornar novamente ao aplicativo sem que onDestroy() tenha 
sido chamado, isso significa que o aplicativo ainda estava armazenado na me-
mória RAM, então ele executará o ciclo de reinício, passando pelos métodos 
onRestart(), onStart() e onResume(), respectivamente, recolocando a atividade em 
execução.

Caso onDestroy() tenha sido invocado, a atividade terá de ser recriada, passando 
por onCreate(), onStart() e onResume().
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Conclusão
E aqui encerramos o tutorial inicial de Android! Recapitulando, neste capítulo 
você aprendeu a:

•	 Instalar	o	ADT	Bundle.

•	 Reconhecer	quais	plugins	do	Android	estão	instalados	no	Eclipse	e	como	
atualizá-los.

•	 Instalar	componentes	do	Android	SDK	Manager.

•	 Reconhecer	e	navegar	pelas	principais	perspectivas	e	visões	do	Eclipse.

•	 Criar	um	projeto	Android	básico,	bem	como	aprendeu	a	respeito	de	seus	prin-
cipais componentes (classes Activity, View e R, além do arquivo de manifesto).

•	 Navegar	pela	estrutura	de	pasta	e	arquivos	de	um	projeto	Android.

•	 Executar	um	aplicativo	em	dispositivos	reais.

•	 Criar	um	dispositivo	emulado	por	meio	do	AVD	Manager,	bem	como	exe-
cutar um aplicativo nele.

•	 Criar	variantes	de	strings	de	texto	que	sejam	utilizadas	na	localização	da	
interface de usuário do seu aplicativo.

•	 Reconhecer	as	etapas	e	o	funcionamento	do	ciclo	de	vida	de	uma	atividade.

Caso queira se aprofundar em alguns dos tópicos apresentados neste capítulo, 
aqui vão alguns links úteis:

•	 Estrutura de um projeto Android – http://developer.android.com/tools/projects/index.
html

•	 Classe Activity (incluindo ciclo de vida – http://developer.android.com/guide/components/
activities.html

•	 Classe View – http://developer.android.com/reference/android/view/View.html

•	 Classe R – http://developer.android.com/guide/topics/resources/accessing-resources.html

•	 Arquivo de manifesto – http://developer.android.com/guide/topics/manifest/manifest-
-intro.html
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Exercícios

1. O que acontece quando uma segunda atividade é carregada após a atividade 
inicial	dentro	de	um	mesmo	aplicativo?

2. Por que, ao definirmos qualquer idioma diferente do Português Brasileiro 
no dispositivo de teste, o aplicativo Hello World é executado com os textos 
em	inglês?

3. O que aconteceria se chamássemos a pasta de strings em português de 
values-pt, em vez de values-pt-rBR?

4. Pensando em termos do ciclo de vida de uma atividade, quais callbacks são 
chamados em uma atividade de primeiro plano quando:

a. O usuário pressiona o botão de retorno do dispositivo e nenhuma outra 
atividade do aplicativo foi executada antes da atividade atual.

b. O usuário pressiona o botão de retorno do dispositivo e alguma outra 
atividade do aplicativo foi executada antes da atividade atual.

c. O usuário pressiona o botão Home do dispositivo.

d. Ocorre uma chamada telefônica durante a sua execução.


