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Tutorial aprendendo a lidar com o AXURE PRO 

O que vem a ser o Axure? 

O Axure RP Pro é uma ferramenta para desenvolver protótipos em wireframe bem 
como especificações para aplicações em páginas da internet. O programa reúne diversas 
opções de forma a facilitar ao máximo o desenvolvimento deste tipo de projeto. Esta é 
uma versão para testes e está limitado para o uso por trinta dias. 
A idéia de um wireframe para página da internet, é que o protótipo fique o mais 
parecido possível com o produto final, de forma que pareça uma imagem tirada dela já 
pronta. A interface do programa é relativamente simples, especialmente se você já fez 
uso de ferramentas para criar projetos do tipo “clica e arrasta 

 

 Vamos apresentar um protótipo finalizado, e mostrar o que foi feito para que o 
resultado apresentado. 

 

 

Este é o protótipo já finalizado, ele é um modelo de um site onde poderemos visualizar 
algumas imagens. 

Vamos começar o passo-a-passo de como chegamos a esse modelo. Se segure que a 
aventura ira começar. 

 

 

 

Apresentação da página inicial axure pro. 
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1) Menu Iniciar e Barra de Ferramentas Principal: Executar ações comuns, como abrir e 
salvar arquivos, e formatar widgets em um wireframe. Mude o modo de seleção 
(Selecionar Modo cruzaram e selecione o modo contido) ou mudar para o modo de 
ligação. 

  

(2) Pane Wireframe: Crie suas páginas nesta arrastar e soltar ambiente com opções 
como pressão para grade e guias. 

  

(3) Pane Mapa do site: Adicionar, remover, renomear e organizar as páginas em seu 
design. 

  

(4) Painel de Widgets: Arrastar e soltar elementos comumente utilizados, tais como 
botões, imagens, painéis de texto e formas de projetar a sua página. Criar e carregar 
bibliotecas de widgets personalizados. 

  

(5) Painel de Mestres: adicionar, remover, renomear e organizar mestres de reutilizar 
todo o seu design. 

  

(6) Painel de Propriedades Páginas: Adicionar e organizar a página de nível notas, 
interações e páginas de formato em seu design. 
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(7) Painel de Propriedades Widget: editar anotações widgets, interações widget e 
formatação. 

  

          Anotações: Adicionar e personalizar as notas de widgets e descrições. 

  

          Interações: Definir interações widgets como elos básicos, pop-ups, 

e dinamicamente mostrar e ocultar widgets. 

  

          Formatação: estilos e propriedades, como a localização eo tamanho do widget 
Editar, 

estilos de fonte, alinhamento de texto e de preenchimento e estilos de widget. 

  

(8) Pane dinâmico Painel Manager: Ocultar e mostrar painéis dinâmicos no painel de 
wireframe. Adicionar, remover e gerenciar os estados de painel dinâmic 

 

 

Passos para se fazer protótipo apresentado acima; 

 

Att: fique bastante atento.. 

 

 

 1ºpasso) 
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clique intém circulado e arraste-o para a Pane Wireframe, e ajuste seu tamanho de 
maneira a ficar do modo que queira.. 

 

 

2ºpasso) 

 

Note que o item que foi colocado anteriormente, encontra-se na pane wireframe, agora 
você irá posiciona esse item circulado na dentro do item que colocado anteriormente, e 
você pode altera o tamanho ao modo que queira. 

 

 

 

3º passo) 



Instituto federal de ciências e tecnologia do Rio Grande do Norte-JC 

 

 
      

 

O item a ser acionado e arrastado nesse passo, trata-se de um pequeno bloco de texto, 
onde você vai poder simular os itens da barra inicial, ou seja arraste-os para a pane e os 
renomeie, dando duplo-clique em cima dele, e os posicione a fazer alinhamento com o 
item anterior 

ps: note, que uma  das utilidades que o Axure pro apresenta é a possibilidade de deixar 
todos os itens alinhados. 

 

4º passo) 

 

       Este item será posicionado ao lado de “sign in”, pois este item simula um campo de 

texto a ser preenchido.ps: alinhe na extremidade direita, mas deixe espaço para o 
próximo item que será adicionado ainda na mesma linha. 



Instituto federal de ciências e tecnologia do Rio Grande do Norte-JC 

 

 
      

5ºpasso)

 

Este item personaliza o botão para fazer login , arraste-o para a pane, e o posicione ao 
lado direito. 

 

6º passo) 

 

Use novamente este item para simular as categorias de imagens, posicione elas abaixo 
da barra inicial. 

 

7º passo) 
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Este item é uma linha que irá separa os links das imagens, dependendo da forma que 
construir seu modelo. Poderá usar ela na vertical ou na horizontal. 

 

8º passo) 

 

 

 

Este item permitirá a você inserir as imagens desejadas, arraste-a para a pane  

Obs.: A página já finalizada mostrada acima tem alguns detalhes que aqui serão 
ignorados pois não tem tanta importância, nosso foco nesse tutorial é introduzir os 
principais elementos. 
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9º passo) 

 

 

É hora de dar vida ao modelo ou seja, vamos dar cor aos elementos, na barra inicial, se 
você clicar na caixinha dos textos, logo acima o ícone para dar cor ás letras aparecerá 
com mais nitidez, se você clicar em cima terá inúmeras opções de cores, mas nesse 
exemplo iremos tomar a cor branco, então clique em todos os elementos e der a 
tonalidade cor branco. 

 

10º passo) 

 



Instituto federal de ciências e tecnologia do Rio Grande do Norte-JC 

 

 
      

 

Uau!!, os links sumiram!!, mas não se preocupe, se você clicar na caixa retangular, logo 
ira surgir com mais nitidez uma balde de tinta logo acima que irá abrir muitas cores, 
você irá selecionar a cor cinza. 

 

11º passo) 

 

Parabéns!!!, o modelo está pronto, que tal olharmos como seria ele no navegador.. 
logo acima, clique opção circulada 
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Irá aparecer uma página, e você irá clicar no botão circulado acima. 

Obs.: caso você não possua a extensão do Axure pro, logo irá abrir a pagina pedindo 
que seja feito o download e instalação da extensão no navegador, é rápido e simples 
no meu caso, escolhi o mozila Firefox, porém você utilizar outro como o google 
chrome,ou internet explorer. 

 

 

Se você seguiu todos os passos, e instalou a extensão do axure pro, depois de clicar em 
“generate”, essa página irá se abrir em seu navegador. 
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Outra opção que o axure pro oferece é a criação do modelo de relatório do modelo, e 
com as páginas do modelo, e com a parte teórica do modelo, clique na opção circulada, 
com o ícone do Word. 

 

 

Depois de clicar, irá aparecer essa página, e você deve fazer como no procedimento 
anterior, e clicar em “generate”. obs.: você deve ter o office, pois ele irá abrir como 

arquivo Word. 

Você já sabe lidar com as principais ferramentas do axure pro, mas o software não 
oferece somente isso, para ser um profissional mais qualificado, é necessário que se 
procure mais informações para lidar com o programa de maneira mais ampla, eu 
aconselho que procure tutoriais na internet, e modelos já feito, e tente refaze-los. 
parabéns pelo seu 1º protótipo, e que esse seja o primeiro de muitos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


