
Código 6: Listas

Esta aula vai ajudar-te a ganhar pontos na rubrica do Vídeo de Demonstração.

Nesta aulas, vais aprender...
● Como organizar os dados em listas
● Como usar listas numa aplicação

Termos e Conceitos Chave

Listas - uma forma de organizar múltiplas peças
de dados em App Inventor e Thunkable

Índice - um número que te diz onde está um
pedaço de dado numa lista

Array - nome comum para listas em linguagens de
programação que não App Inventor e Thunkable

Aprende

Listas e Arrays

À medida que constróis a tua aplicação, podes precisar de uma forma de organizar dados e
informação. Felizmente, na informática existem formas de organizar os dados para que os
possas encontrar e utilizar facilmente.

Consegues pensar em alguns exemplos de como organizas informação e objectos na tua vida?
Aqui estão alguns exemplos de coisas que podes fazer para organizar as coisas:

● Colocar os números de telefone de um amigo numa lista de contactos
● Escrever os teus trabalhos de casa num planeador
● Criar uma lista de mercearias antes de ires às compras
● Coloca a roupa num armário

Na App Inventor e Thunkable, podes usar algo chamado lista para organizar os dados nos teus
programas. As listas podem conter vários pedaços de dados e são fáceis de obter dados.
Podes já ter feito uma lista de afazeres ou uma lista de compras, e as listas na programação



são muito semelhantes.

Nome da lista: Mercearias

● Maçãs
● Bananas
● Laranjas

As listas são realmente úteis para guardar muita informação. Cada coisa de uma lista tem um
índice, que é um número que te diz a sua posição na lista. O primeiro item de uma lista terá um
índice de 1, o segundo item de uma lista terá um índice de 2 e assim por diante. Aqui está um
exemplo:

Nome da lista: Mercearias

● Maçãs (Índice = 1)
● Bananas (Índice = 2)
● Laranjas (Índice = 3)

Nota: Em muitas linguagens de programação, as listas são chamadas arrays. e os índices
começam em 0, não em 1. Certifica-te de verificar as regras quando aprenderes uma nova
linguagem de programação!

Como usar Listas no App Inventor e Thunkable

Na App Inventor e Thunkable, podes ir a blocos e seleccionar "listas". A lista tem este aspecto:

Aqui está como podes fazer uma lista de frutas.



App Inventor Thunkable

A tua aplicação compreende esta informação desta forma:

Nome da Lista: Frutas

● Maçãs (Índice = 1)
● Bananas (Índice = 2)
● Laranjas (Índice = 3)

Podes obter uma coisa de uma lista em vez de usares a lista inteira. Se quisesses apenas
colocar a string "bananas" numa caixa de texto em vez da lista inteira, terias de dizer à tua
aplicação para olhar para o índice 2 desta lista. Eis como colocarias "bananas" numa etiqueta
usando o App Inventor, a partir da lista mostrada acima:

Também podes adicionar, remover, e substituir coisas em listas. Digamos que te esqueceste de
adicionar "kiwis" e "uvas" à tua lista de fruta. Podes adicioná-los desta forma:



Agora a tua aplicação vai ver a tua lista assim:

Nome da Lista: Frutas

● Maçãs (Índice = 1)
● Bananas (Índice = 2)
● Laranjas (Índice = 3)
● Kiwis (Índice = 4)
● Uvas (Índice = 5)

Deves usar listas sempre que tiveres múltiplas peças de informação que queiras incluir com o
mesmo nome de variável. Por exemplo, se quisesses mostrar as dez melhores pontuações para
um jogo, podias fazer dez variáveis com nomes como HighScore1, HighScore2, HighScore3 e
assim por diante até chegares ao HighScore10.

A forma mais fácil de o fazer seria fazer uma lista chamada HighScores que contém as dez
pontuações mais altas e depois exibi-las usando os seus índices. A utilização de uma lista
também te permitiria substituir e adicionar mais pontuações altas mais facilmente e poupar-
te-ia muito tempo.

Actividade - Bola 8 Mágica

Esta aplicação funciona como uma bola 8 mágica. Podes fazer-lhe uma pergunta, carregar em
perguntar, e ela dar-te-á uma resposta.



Contudo, neste momento, esta aplicação só pode responder com "sim", "não" e "não tenho a
certeza". Tens de terminar esta aplicação para que a bola mágica 8 também possa responder
com "provavelmente", "talvez" e "não sei".

Obtém o código do App Inventor Obtém o código Thunkable

Bónus

Queres levar a tua bola mágica 8 para o próximo nível? Segue este tutorial para aprenderes
como fazer com que a tua bola mágica 8 responda a uma pergunta quando abanas o teu
telemóvel! Nota: Jennifer também faz uso de dois ecrãs para que a tua aplicação se pareça
ainda mais com uma bola mágica 8!

https://www.youtube.com/watch?v=I0rwo7z032U

Reflexão

Nesta aulas aprendeste sobre listas como uma forma de armazenar e recuperar informação. A seguir,
precisarás de usar listas, variáveis e funções para completar o segundo desafio de codificação!

● Como mudaste a aplicação mágica da bola 8 para que ela pudesse responder com mais
respostas?

● Como poderias incluir listas na tua aplicação?

http://ai2.appinventor.mit.edu/?galleryId=4950600304427008
https://x.thunkable.com/copy/abd19eec40179dadd979f78d48aaa420
https://www.youtube.com/watch?v=I0rwo7z032U


Recursos Adicionais - Exemplo de Bónus

ListView e ListPicker

Existem dois componentes de interface de utilizador muito importantes que podes utilizar com listas no
App Inventor. Eles são ListView e List Picker

ListView

Este é um componente visível que te permite colocar uma lista de elementos de texto no teu Ecrã para
mostrar.

Podes adicionar elementos a uma ListView a partir de uma Lista.



Aqui está como vai ser a tua aplicação com este código

O teu utilizador pode seleccionar coisas na tua lista e podes programar a tua aplicação para fazer coisas
diferentes. Aqui está um código que configurámos para criar uma lista onde o utilizador pode remover os
itens da mesma.



Criámos a nossa lista como uma variável. Isto permite-nos remover facilmente itens da mesma. Aqui
está a nossa aplicação em acção!

Testa por ti próprio! Aqui está o nosso código: ai2.appinventor.mit.edu/?galleryId=5361358020411392 e
aqui para Thunkable: https://x.thunkable.com/projects/619aeb8ab6e9410010a9e662/d9e94a01-71b8-
4204-beb2-0bc8e2d45ef2/designer

Aviso: Este componente não funcionará correctamente nos Ecrãs que são rolantes.

http://ai2.appinventor.mit.edu/?galleryId=5361358020411392
https://x.thunkable.com/projects/619aeb8ab6e9410010a9e662/d9e94a01-71b8-4204-beb2-0bc8e2d45ef2/designer
https://x.thunkable.com/projects/619aeb8ab6e9410010a9e662/d9e94a01-71b8-4204-beb2-0bc8e2d45ef2/designer


ListPicker (apenas disponível em App Inventor)

Este é um botão que, quando clicado, mostra uma lista de textos para o utilizador escolher entre eles.

Aqui está como podes adicionar itens usando uma lista!

Aqui está o aspecto da nossa aplicação:



Tal como a ListView, também podes deixar o teu utilizador seleccionar um item e fazer algo com ele. Aqui
está um código que nós escrevemos:

Nós criamos uma etiqueta que diz ao nosso utilizador o que ele escolheu. Aqui está a nossa aplicação
em acção:



Testa por ti própria! Aqui está o nosso código: ai2.appinventor.mit.edu/?galleryId=637802709898439680

http://ai2.appinventor.mit.edu/?galleryId=6378027098439680
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