
 
Apresentação e edição de dados tabulares em JavaFX. Navegação entre views. Apresentação e manipulação 
de páginas web. 

1. Vamos começar por fazer um exercício que envolve essencialmente a transição entre diferentes views 
(janelas) com a passagem de informação entre estas. Vamos faze um pequeno jogo aritmético que 
envolve duas janelas, correspondentes a dois estados do jogo, que se “chamam” mutuamente. Observe a 
Figura 5: 

Na primeira janela (lado esquerdo) o utilizador pode introduzir três números inteiros. Inicialmente estes 
são gerados aleatoriamente e o utilizador pode depois modificá-los. Quando o utilizador carrega no botão 
“Next” passa para a outra janela, onde o computador escolhe aleatoriamente os operadores a colocar nos 
pontos onde estavam as interrogações, na janela anterior. Será sempre posicionado um “=” e um outro 
operador, escolhido aleatoriamente de entre o conjunto {“+”, “—”, “*”, “/”}. A ideia é que o jogador 
consiga tirar vantagens a seu favor, somando pontos que serão acumulados e transitarão para primeira 
janela, onde o jogador poderá voltar a jogar. Se o resultado da operação (e.g., 14+10) for inferior ao do 
número indicado (e.g., 84) então o utilizador perde essa diferença em pontos. (24 - 84 = -60). Por outro 
lado, se o resultado for superior, o utilizador acumula essa diferença em pontos. 

2. Existe frequentemente a necessidade de apresentar informação ao utilizador sob a forma de tabelas. Em 
JavaFX dispomos das componentes TableView e TableColumn que nos permitem compor visualmente a 
estrutura e aspeto geral da tabela que queremos mostrar. Uma TableView pode agregar várias 
TableColumn. A Figura 1 mostra a composição de uma view que usa estas componentes: 

A tabela é composta por três colunas: uma para números inteiros, outra para números reais e outra para 
strings. São também usados três ToggleButton. Comece por criar um novo projeto JavaFX com FXML que 
replique o que se apresenta na figura mencionada. 
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Figura 1. Composição no Scene Builder. Figura 2. Exemplo de execução.

Figura 4. Aritmetix — Um pequeno jogo aritmético, onde a sorte e a lógica se encontram. 🙂



3. Vamos agora programar o controller da view anterior. Necessitamos de injectar (@FXML) as componentes 
TableView, TableColumn, ToggleButton e Button no controller. Crie a classe “Dado” para representar um 
item de informação da tabela (um linha). Esta deverá ter três propriedades: “inteiro”, “flutuante” e 
“string”. Não esquecer os respetivos setters e getters. Em termos de lógica, o que deve acontecer é o re-
preenchimento da tabela, com valores aleatórios (8 linhas), sempre que o botão “Click Me!” for premido. 
Os ToggleButton interferem no alinhamento dos dados da tabela. A Figura 2 exemplifica uma execução. 

4. Recorde o exercício contemplado na Folha Prática 1, relativo à informação nutricional de um conjunto de 
alimentos. Implemente um novo projeto que permite apresentar numa tabela os nomes dos alimentos 
juntamente com quatro características à sua escolha. Torne a tabela editável. 

5. Este exercício serve para ilustrar a facilidade com que se consegue visualizar e manipular páginas web e 
código HTML 5 em JavaFX. O objetivo consiste na criação de um browse simples que permite navegar na 
web. Usando uma componente WebView e as restantes que já conhece, implemente uma view 
semelhante à da Figura 5. 

6. Na programação do controller terá necessariamente de injectar a WebView, além do TextField da barra 
de endereço. Se a injeção for feito para o objeto webView então o carregamento da página será feito da 
seguinte forma: webView.getEngine().load(“http://www.google.com”). 

7. Altere a aplicação anterior substituindo o botão “Go” por um botão “Back”. Para tal, explore como pode 
guardar o histórico de navegação, para que depois se possa retroceder, sempre que o utilizador desejar. 
O avanço, a partir da barra de endereço, será feito com a tecla Return.

Figura 3. Tabela de informação nutricional.

Figura 5. Composição de um mini browser.
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