
         SEGREDOS PARA CRIAR APLICATIVO(APK) EM FLASH 

                                     (Erickson Moreira de Paula Marinho) 

 

 
                                          

     INICIANDO E APRENDENDO A GERAR BOTÂO FECHAR PRA ANDROID 

  Antes de mais nada, peço que não se assuste, apenas preste atenção, pois o botão  

´´fechar´´ é o mais dificultoso no quesito de código as3( actionscript 3),sendo que pra 

gerar esse botão demorei chegar á lógica.   Eis o exemplo, observe e logo explicarei: 



 *Na primeira parte,temos a abertura do Adobe Flash CC. 

Escolhi o ActionScript 3.0 para trabalhar, clico nele. 

 
 Já na próxima imagem, abre o layout de trabalho,mas note que modifiquei para que 

adequar ao meu celular .Para isso cliquei em MODIFICAR > DOCUMENTO e os 

parâmetros que deixei foram: 550x400 

Antecipadamente, interrompo essa aula pra dizer.... crie uma pasta,no 

meu caso criei uma em Download>nome da pasta_”CC” 

agora com seu projeto cofigurado pra 550x400 

Clique em arquivo>salvar como 



 

já na próxima imagem renomeei a primeira camada para INICIO 

para isso, dei um duplo clique na camada 



 



agora desenhei um botaõ,e escrevi INICIO agora clique no terceiro frame e com o 

mouse esquerdo, clique em INSERIR QUADRO  



CHAVE EM BRANCO 

 

Agora não queremos o quadro 2 repetido igual ao 1. 

então, clicamos no quadro 2 e com o mouse esquerdo, clicamos em LIMPAR  

QUADROS 

 



limpo o quadro 2,agora no quadro 3,escreva RETORNO MENU 

 

Feito isso, volta no 1,e vamos criar uma nova camada 

para isso clique em NOVA CAMADA 

 

esse primeiro ícone do ladinho desse ícone pequeno de pasta, note que ao repousar o 

mouse já apareceu escrito NOVA CAMADA, então, clico e aparece... 

CAMADA2 

então, dou duplo clique e renomeio para SAIR 



 

clico no frame 1 do sair e escrevo FECHAR 

 
Feito tudo isso, desça no Frame 1 do quadro início, clique no botão que criamos e com 

o mouse esquerdo(ou direito\dependendo de seu pc ) e clique em CONVERTER  

SÌMBOLO  



 

e deixe como na imagem abaixo 

 

dê um ok. E em nome de ocorrência colocamos o nome assim 



 

Agora,se tiver clicado seu botão ínicio,clique na area branca.desmarcou ele,certo? 

agora,clique nele novamente,e de um F9,aparecerá isso: 

 

Vamos dar a função pra esse botão inicio. “quero 

clicar no botão inicio,e ele vá pro frame 3” então 

nesse quadro branco escrevo: 



movieClip_1.addEventListener(MouseEvent.CLI

CK, fl_ClickToGoToAndStopAtFrame); 

function fl_ClickToGoToAndStopAtFrame(event:MouseEvent):void 

{ gotoAndStop(3); 

} 

stop(); 

Ficará assim: 

 

Agora no quadro 3,faremos o mesmo com o RETORNO MENU clica 

com o mouse esquerdo(ou direito) em RETORNO MENU e clicamos 

em CONVERTER SÌMBOLO, e deixamos como tá abaixo: 

clique em Ok nome de 

ocorrência: X1 

damos F9,e para não reescrevermos todo o código,vamos fazer o seguinte 

veja depois dessas 2 imagens... 



 

 

Agora vem um método... 

clique fora de RETORNO MENU,clique novamente em retorno menu,F9 

e no SNIPPETS 



 

clique em ActionScript> Navegação na linha do Tempo>e depois clique em> CLIQUE  

PARA IR ATÈ O QUADRO E PARAR 

 
APAGUE O NÚMERO 5 da linha 14 e coloque o número 1 



 

agora escreva stop(); 

como na imagem: 

 

feche o quadro de códigos e snippts no seus devidos X(s) 

clique em Depurar para testar seus botões 



 

 



 

Com nossa função OK 

vamos fazer o seguinte... programar o botão fechar vamos até o quadro SAIR e 

faremos processos parecidos com os das imagens acima 

mouse direiro(ou esquerdo) sobre nosso botão. 

Convertemos em símbolo nomeamos ´´Exit´´ 

nome de ocorrencia ´´exitbuttons`´ 



 

agora clique no botão Fechar e F9 

escreva: 

exitbutton.addEventListener(MouseEvent.CLICK, exitHandler ); 

import flash.desktop.NativeApplication; import 

flash.events.MouseEvent; function exitHandler 

(event:MouseEvent):void{ 

{ 

NativeApplication.nativeApplication.exit(); 

} 

} 

  

Agora,nosso código não funcionará. 

Gerará erro.Porque? 

O segredo é que... ESSE CÒDIGO FUNCIONA EM ANDROID 

mas dá pra testarmos aqui sim! 

Basta clicar em ARQUIVO>CONFIGURAÇÂO DE PUBLICAÇÂO 



 

 
agora clique em AIR 23.0 FOR ANDROID, clique em ok. 

Ao clicar em depurar,clique em “MÒVEL” 



 

e.... 

Nosso código de fechar é obediente. 

Executa o que mandamos fazer. 

 
 Ao ocorrer tudo Ok,vamos gerar um APK. 

Pra isso,vamos em ARQUIVO>CONFIGURAÇÂO DE PUBLICAÇÂO e na chavinha 

ao lado do AIR 23.0 FOR ANDROID 



 

O primeiro renomeie tudo assim ou como preferir 

 

teste.apk 

teste 

Noname 

retrato 

tela cheia 

gpu agora 



clique no 

icone de 

busca de 

pasta 

perto da 

escrita 

teste.apk e 

renomeie 

assim... 

teste>salv

ar 

 

agora vá até implantação>criar 



 
e nomeio tudo assim... 

 

na senha coloquei brasil1980 coloque 

algo que seja fácil de memorizar 

agora lá no fim ta escrito SALVAR COMO 

clique em procurar,e renomeie,no meu caso renomeei como teste 



 

 

damos ok,aparecerá CERTIFICADO ASSINADO 



 
DAMOS OK,E APARECERÁ... 

COLOCAMOS A SENHA QUE CRIAMOS E MARCAMOS A CAIXINHA 

 



 
Marque TEMPO DE EXECUÇÃO DO AIR INCORPORADO COM O 

APLICATIVO 

CLIQUE EM PERMISSÃO E MARQUE O CAMPO “GERENCIAR  

MANUALMENTE PERMISSÕES E ADIÇÕES...” 

 

 E em idiomas marque PORTUGUÊS 



 
AGORA... 

publicar.... 

 

se aparecer isso...é porque não marcamos permissão. 

Isso é normal. 

Agora,vamos ver onde foi nosso apk... 

foi pra onde especifiquei...lembra? 



Olhe... 

 
C:\Users\User\Downloads\cc\teste.p12 

 
Aí está nosso APK. 

Só passarmos pra um celular e brincar! 

 

 

PARTES EXTRAS 



COMO CRIAR BOTÃO SALVAR E BOTÂO “LOAD” 

 

Abrimos o flash 

 

Damos ok: 

Clicamos em arquivo/salvar como/selecione uma pasta/nomeie sugestivamente, 

no meu caso renomeei “testsaving” 



 

Na camada um renomeei como Layout 

 

Nessa camada desenhei um quadrado 

Fui até o frame 3 e cliquei em INSERIR QUADRO CHAVE EM BRANCO 



 

Fiz um quadrado vermelho 

Então...O primeiro quadro ficou assim: 

 

E o terceiro... 



 

Fiz o mesmo que fiz no frame 3 

Cliquei com o mouse direito sobre o frame 5 e escolhi inserir quadro 

chave em branco 

Então, no quinto frame escrevi: 

 



Agora que você já sabe...faça assim com os demais frames até o quadro 8. 

(Ou quantos quadros desejar) 

Ao finalizar, clicamos em JANELAS/COMPONENTES 

E selecionaremos o item BOTTON para cada frame que criamos: 

Quadro 1 

Ex: 

 

E clicamos no botão que acabamos de criar 

Instanciamos ele como “ini1” ou como preferir 

E pressionamos F9 

Colocaremos esse código: 



 

Depois de programar os botões corretamente, 

Crio uma nova camada ao qual renomearei como “SAVES” 

Ficará assim: 

 

Note que a camada “SAVES” já trabalhou o espaçamento correto aderindo 

como principal 



Agora criamos dois botões nessa camada. 

O SALVAR e o CARREGAR SALVOS. 

Ficará assim o salvar 

 

O carregar salvos será btnLoad 

 



Tanto para o save como para o carregar, programaremos os dois botões 

com o mesmo código... 

var mySharedObject:SharedObject = SharedObject.getLocal("save"); 

 

btnSave.addEventListener(MouseEvent.CLICK, saveCurrentFrame); 

btnLoad.addEventListener(MouseEvent.CLICK, getLastFrame); 

 

function saveCurrentFrame(event:MouseEvent):void 

{ 

    mySharedObject.data.lastframe = currentFrame; 

    mySharedObject.flush(); 

} 

 

function getLastFrame(event:MouseEvent):void 

{ 

    if (mySharedObject.data.lastframe != null) 

    { 

        gotoAndStop(mySharedObject.data.lastframe); 

    } 

} 

 

Veja detalhadamente o código no bloco de notas 

E perceba a escrita  



 

 

 

 



 


