
Desafio de Código 2: Faz uma aplicação enciclopédia

Este desafio vai ajudar-te a ganhar pontos na secção de vídeo de demonstração.

Neste desafio, tu vais...
● Aplicar o que aprendeste sobre listas
● Criar uma aplicação enciclopédia

Termos e Conceitos Chave

Enciclopédia - um livro onde podes pesquisar
informação sobre um assunto

Start Value - Na App Inventor, esta é a informação
que podes passar de um ecrã para outro

Aprende

Desafio: Fazer uma aplicação enciclopédia

Faz uma aplicação que ajude o utilizador a aprender sobre qualquer tópico que queiras. Podem ser
pessoas famosas, filmes populares, lugares famosos, próximos eventos, ou qualquer outra coisa. Escolhe
3-6 exemplos desse tópico e mostra os seus nomes num ecrã. (Por exemplo, podes mostrar uma lista
com os nomes das mulheres cientistas). Quando o utilizador clicar num dos nomes, a tua aplicação deve
dar-lhes mais informação sobre ele.

Bem-vindo ao teu segundo desafio de codificação! Este é um ponto de controlo para praticares o que
aprendeste até agora. Recomendamos resolver este desafio em App Inventor, Thunkable, Java ou Swift,
mas podes resolvê-lo usando a linguagem que estás a usar para o teu projecto Technovation! Abaixo
estão as instruções que destacam uma forma de o resolveres na App Inventor e na Thunkable.

Vê este exemplo de aplicação para alguma inspiração:



Actividade - Escreve Pseudocódigo

Antes de começares a codificar, tenta escrever algum pseudo-código para descrever o que queres que
a tua aplicação faça. Aqui está o nosso exemplo que escrevemos antes de criar a nossa solução:

● Quando o utilizador abrir a aplicação, haverá uma lista de mulheres inventoras
● Quando o utilizador clica numa das mulheres inventoras da lista, a aplicação leva-as para um

novo ecrã
● No novo ecrã, há informação sobre o inventor, o seu nome e uma descrição da sua vida
● Quando os utilizadores clicam em "voltar", a aplicação volta para a lista principal de mulheres

inventoras.

Uma Solução Possível - App Inventor

Tutorial do Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=5pkf0t1nE1Y

Exemplo de solução na Galeria de Aplicações: ai2.appinventor.mit.edu/?galleryId=6040387383853056

Instruções Escritas:

Aqui estão os nomes e descrições das mulheres inventoras que usámos nesta aplicação.

https://www.youtube.com/watch?v=5pkf0t1nE1Y
http://ai2.appinventor.mit.edu/?galleryId=6040387383853056


Nome Descrição

Ada
Lovelace

Ada foi uma matemática e escritora inglesa, que viveu nos anos 1800 e é conhecida pelo
seu trabalho no computador de uso geral mecânico inicial de Charles Babbage, o Motor
Analítico. Ada é frequentemente creditada como sendo a primeira programadora de
sempre porque escreveu o primeiro algoritmo destinado a ser levado a cabo por uma
máquina.

Marie Curie

Marie era uma física e química que nasceu em Varsóvia, Polónia, em 1867. Com o seu
marido Pierre, ela descobriu dois novos elementos radioactivos. Marie ganhou o prémio
nobel em Física em 1903. Ela também descobriu que o gás rádio podia ser usado para o
tratamento do cancro.

Bola Alice

Alice era uma farmacêutica nascida em Seattle em 1892. Ela foi a primeira afro-
americana e a primeira mulher a formar-se na Universidade do Havai. Com apenas 23
anos de idade, Alice desenvolveu uma cura para a lepra, que antes do seu trabalho
parecia ser uma doença sem esperança.

Sau Lan Wu

Sau Lan é um físico de partículas que nasceu no início da década de 1940 durante a
ocupação japonesa de Hong Kong. Fez o seu doutoramento em Harvard. Ela liderou a
equipa que descobriu o gluon. Ela é uma das mais importantes física de partículas na
sua área e fez muitas descobertas revolucionárias.

Patricia
Bath

Patricia é uma oftalmologista e inventora que nasceu em 1942 em Harlem, New York City.
Ela terminou o liceu em apenas 2 anos e meio e sabia que queria ser médica. Em 1985
ela terminou uma invenção que remove as cataratas e restaura a visão das pessoas
em todo o mundo.

Primeiro, precisamos de desenhar um ecrã que possa mostrar uma lista de mulheres inventoras. Para
isso, vamos usar uma vista de lista.

1. Primeiro arrasta uma etiqueta para o teu ecrã. Muda o texto para dizeres o que quiseres. A nossa
etiqueta diz "Sobre quem queres aprender".

2. Arrasta uma ListView para o teu ecrã. Isto irá permitir-te mostrar uma lista.



3. Dica: Para tirares a barra de título cinzenta do teu ecrã, desce nas propriedades do Screen1.
Certifica-te de que a caixa "TitleVisible" está desmarcada.

Agora, vamos adicionar alguma informação para a nossa ListView para mostrar.

4. Vai até ao editor de blocos e cria duas variáveis globais com o [nome] initialize global para.
Introduz os nomes para cada variável. Chamamos aos nossos "nomes" e "descrições".

5. Pega no bloco fazer uma lista e adiciona-o a cada variável global.
6. Cria duas listas, uma de nomes de mulheres cientistas, e a outra com descrições das suas vidas e

trabalho. Os índices para cada nome e descrição precisam de corresponder. Por exemplo, se
Marie Curie for a segunda na tua lista de nomes, certifica-te de que a sua descrição é a segunda
na lista de descrições.



Agora que criámos as nossas listas, precisamos de mostrar a lista de nomes na nossa ListView.
7. Clica no Ecrã 1 e agarra o bloco quando Screen1.initialize e arrasta-o para o teu ecrã
8. Clica em ListView e agarra o conjunto ListView1.Elements a bloquear
9. Clica em Variáveis e agarra no bloco get e selecciona nomes globais a partir do menu dropdown

Tira um momento para testar a tua aplicação. Nesta altura deves ver uma lista no primeiro ecrã com
todos os nomes das tuas mulheres inventoras. Se não vires isso, tira um momento para voltar atrás e
depurar a tua aplicação.



Agora que criámos uma lista de mulheres inventoras, precisamos de criar uma forma de o nosso
utilizador ver a descrição de cada mulher quando selecciona algo da lista. Vamos fazer isto noutro ecrã.

10. Volta para o teu ecrã de designer e cria um novo ecrã
11. Arrasta duas etiquetas neste ecrã
12. Adiciona um botão e nomeia-o "Voltar".
13.



Agora precisamos de dizer à nossa aplicação para adicionar o nome e descrição correctos para cada
mulher inventora que os nossos utilizadores seleccionem. Primeiro temos de voltar ao nosso editor de
blocos para o Ecrã 1.

14. Obtém o bloco ListView.AfterPicking no menu ListView.
15. Dentro dele adiciona o ecrã abrir outro ecrã com o bloco de valores iniciais do menu de controlo.

Lê os Recursos Adicionais para mais informação sobre os valores iniciais.
16. Primeiro precisamos de dizer à nossa aplicação qual o ecrã a abrir quando o utilizador selecciona

algo da vista de lista. Pega num bloco de texto e escreve "Ecrã 2". Adiciona isto ao teu ecrã de
abrir outro com o bloco de valor inicial.

17. Agora precisamos de passar o inventor e a descrição correspondente do Ecrã 1 para o Ecrã 2.
Uma vez que temos mais do que uma informação para passar para o Ecrã 2, vamos precisar de
criar uma nova lista com esta informação. Para isso, precisas de fazer um bloco de lista.

18. O primeiro item desta lista será qual o inventor que o nosso utilizador seleccionou, para isso
utilizamos o bloco ListView1.Selection.

19. O segundo item desta lista será a descrição deste inventor a partir da nossa variável de lista de
descrições. Para o fazer, utilizamos o item da lista seleccionada a partir do bloco da lista.

20. Agora, precisas de adicionar uma lista para seleccionar. Usa o bloco Obter variável do menu de
variáveis e selecciona descrições globais a partir do menu dropdown.

21. Também precisas de adicionar o índice para o item que queres da lista de descrições. Felizmente
para nós, o índice do inventor que o teu utilizador seleccionou na ListView é o mesmo índice que a
descrição correspondente na lista de descrições. Podemos utilizar o bloco
ListView1.SelectionIndex.

Quase lá! Os últimos passos são mostrar esta informação no Ecrã 2. Acabaste de passar um valor inicial,
que é uma lista, para o Ecrã 2. O valor inicial tem duas peças de informação, a primeira é o nome da
mulher inventora, e a segunda é a descrição. Por isso podes pensar no nosso valor inicial desta forma:



● Valor inicial =
○ Nome (index=1)
○ Descrição (índice=2)

Lê os Recursos Adicionais para mais informação sobre os valores iniciais.

22. Primeiro, vamos querer que o Ecrã 2 mostre o nome e a descrição do nosso inventor quando abrir.
Agarra o bloco quando Screen2.Initialize.

23. Para mostrares o nome do inventor, numa etiqueta, agarra primeiro o conjunto Label1.Text a
bloquear.

24. Precisas do primeiro item no teu valor inicial. Lembra-te que o teu valor inicial é uma lista, por isso
para seleccionares um item da lista agarra o item da lista seleccionada a partir do bloco da
lista.

25. Completa este bloco adicionando o valor inicial para o nome da lista e "1" como o índice.
26. Repete isto novamente para o Label 2, mas certifica-te de usar o "2" como índice.

Finalmente, vais querer uma forma de voltar ao Ecrã 1 para que o teu utilizador possa seleccionar outro
inventor para saber mais sobre ele.

27. Agarra o "quando Voltar". Clica no botão "event handler" para o teu botão "back".
28. Adiciona o bloco do ecrã de fecho. Na App Inventor, quando abres um ecrã, ele abre-se em cima

do ecrã actual, por isso se fechares um ecrã, ele irá removê-lo, revelando o ecrã em baixo, neste
caso Screen1. Se estás a regressar a um ecrã que abriu o ecrã actual, é preferível fechar o ecrã a
abrir outro ecrã, o qual continua a adicionar mais ecrãs e pode potencialmente atrasar a tua
aplicação.

h


É isso mesmo! Testa a tua aplicação enciclopédia para teres a certeza que funciona. Se não funcionar,
tenta voltar a ver o vídeo ou ler as direcções novamente. Podes sempre pedir ajuda a um colega de
equipa ou a um mentor!

Uma solução possível - Thunkable

Tutorial do Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=jleh4XRjKPg

Exemplo de Projecto de Solução:
https://x.thunkable.com/copy/cafaf6d844646b87a449283aac1bf496

Instruções escritas:

1. Arrasta e larga um componente Listviewer para o telefone. O Listviewer vai mostrar os nomes
dos diferentes cientistas.

https://www.youtube.com/watch?v=jleh4XRjKPg
https://x.thunkable.com/copy/cafaf6d844646b87a449283aac1bf496


2. Arrasta e larga um componente Local DB para a aplicação. O Local DB vai armazenar os
nomes e informações dos diferentes cientistas. A seguir, clica para editar a tabela do Local DB.

3. Renomeia a coluna 1 para dizer "Nome". Aqui é onde os nomes dos cientistas serão
mostrados. A seguir, renomeia a coluna 2 para dizer "Descrição". Esta coluna irá conter as
descrições de cada cientista.



4. Copia e cola os nomes e descrições da tabela abaixo na tabela Local DB. Se estás a
personalizar a tua própria aplicação, por favor adiciona a tua própria informação :)

Nome Descrição

Ada
Lovelace

Ada foi uma matemática e escritora inglesa, que viveu nos anos 1800 e é conhecida pelo
seu trabalho no computador de uso geral mecânico inicial de Charles Babbage, o Motor
Analítico. Ada é frequentemente creditada como sendo a primeira programadora de
sempre porque escreveu o primeiro algoritmo destinado a ser levado a cabo por uma
máquina.

Marie Curie

Marie era uma física e química que nasceu em Varsóvia, Polónia, em 1867. Com o seu
marido Pierre, ela descobriu dois novos elementos radioactivos. Marie ganhou o prémio
nobel em Física em 1903. Ela também descobriu que o gás rádio podia ser usado para o
tratamento do cancro.

Bola Alice

Alice era uma farmacêutica nascida em Seattle em 1892. Ela foi a primeira afro-
americana e a primeira mulher a formar-se na Universidade do Havai. Com apenas 23
anos de idade, Alice desenvolveu uma cura para a lepra, que antes do seu trabalho
parecia ser uma doença sem esperança.

Sau Lan Wu
Sau Lan é um físico de partículas que nasceu no início da década de 1940 durante a
ocupação japonesa de Hong Kong. Fez o seu doutoramento em Harvard. Ela liderou a
equipa que descobriu o gluon. Ela é uma das mais importantes física de partículas na



sua área e fez muitas descobertas revolucionárias.

Patricia
Bath

Patricia é uma oftalmologista e inventora que nasceu em 1942 em Harlem, New York City.
Ela terminou o liceu em apenas 2 anos e meio e sabia que queria ser médica. Em 1985
ela terminou uma invenção que remove as cataratas e restaura a visão das pessoas
em todo o mundo.

A tua mesa deve ser parecida com esta:

5. Clica na opção "Blocos" para programares o Ecrã1.

6. Vai às opções de bloco para Screen1. Arrasta e larga o bloco "When Screen1 opens do" para



dentro do editor de blocos.

7. A seguir, clica no Listviewer, e arrasta e larga o bloco "from List_Viewer1 set TextItems to" para
o bloco Screen1. Esta combinação diz, quando o Screen1 abrir, define o texto do Listviewer para
algo.



Queremos definir o texto do Listviewer como sendo os nomes que colocamos no DB local.

8. Vai às opções de bloco para o BD Local, arrasta e larga o bloco "in Local_DB1 call get column"
para o bloco Listviewer.

9. Vai às opções de bloco para Matemática, e agarra um bloco de números em branco. Larga
este bloco na abertura por aqui. Vamos também mudar o 0 para um 1 --- porque os nomes
estavam na coluna 1 da tabela.

Agora quando o ecrã abrir, a tua aplicação irá definir os itens de texto do List_viewer para



serem os nomes que introduzimos na Base de Dados.

10. Não sabemos qual o cientista que o utilizador irá seleccionar. Pode ser a Ada Lovelace, pode
ser a Marie Curie, não sabemos! Por isso precisamos de adicionar uma variável na aplicação.

Uma variável é basicamente um espaço reservado para algo que pode mudar.

Por isso é como dizer, clica num cientista (variável) e vamos fazer corresponder o nome que
escolheres (a variável) com a descrição certa.

Vai à gaveta das Variáveis, arrasta e larga um bloco "inicializar variável de aplicação" para o
editor de blocos. A seguir, vamos mudar onde este bloco diz "name" para dizer rowNumber. Mais
uma vez, este bloco é apenas um espaço reservado para um número de linha.

11. Vai à gaveta Texto, arrasta e larga um bloco de texto para o bloco variável. Vamos apenas
escrever na palavra "placeholder".



12. Temos de dizer à aplicação que quando um nome no List_Viewer é clicado, deve definir a
variável para corresponder à informação na Base de Dados Local.

Vai às opções de bloco para o Listviewer. Selecciona o bloco "When List_Viewer1 item click" para
o editor de blocos.

13. A seguir, vai para os blocos variáveis e selecciona o bloco "set app rowNumber to" e larga-o
no bloco Listviewer. Depois agarra num bloco de índice do Listviewer, que é fornecido, e deixa-o
cair na abertura.



Excelente trabalho! Agora quando um nome no Listviewer é clicado, a descrição
correspondente será mostrada.

14. Quando um nome é clicado, também precisamos da aplicação para ir para o ecrã seguinte.
Por isso clica no sinal de mais no topo da página para adicionar um ecrã.

15. Vai às opções de bloco para a secção de controlo. Arrasta e larga um bloco "navega até ao
Ecrã1" por baixo do bloco da variável, e define-o para dizer Ecrã2.



16. Clica na secção Design e vai para o Ecrã2. Arrasta e larga um componente de botão e dois
componentes de etiqueta para o Screen2.

17. Renomeia o Botão como "Botão de Volta". A seguir, muda o texto do botão para dizer "Voltar".



18. Renomeia as etiquetas. Vamos renomear a primeira etiqueta para dizer "Etiqueta de
Descrição", e renomear a segunda etiqueta para dizer "Etiqueta de Nome".

19. Vai para a secção Blocos para Screen2. Primeiro vamos programar o Botão Voltar. Nas
opções de blocos para o Botão Voltar, selecciona o bloco "quando o Botão Voltar clicar" e
larga-o no editor de blocos. A seguir, volta à secção de controlo e obtém um bloco "navega até
ao Ecrã1", e larga-o no bloco do Botão Voltar.



20. Vai às opções de blocos para o Screen2, e selecciona o bloco "quando o Screen2 abrir" e
arrasta-o e larga-o para o editor de blocos. A seguir, vai para as opções de bloco para a
Etiqueta de Nome. Arrasta e larga um bloco "from Name Label set text to" para dentro do bloco
Screen2. Arrasta e larga também um bloco "from Description Label set text to" sob o bloco
"Name Label".

Agora precisamos de programar o que acontece a estas etiquetas --- o que significa que
precisamos de as combinar com a informação certa da tabela Local_DB.

21. Vai às opções de bloco para o Local DB1, e arrasta e larga o bloco "in Local_DB1 call get cell"
para o bloco Name Label. Podes também copiar e colar este bloco no bloco da Etiqueta de



Descrição abaixo.

22. Entra nas opções de bloco para Matemática, agarra num bloco de números em branco, e
larga-o na abertura da coluna do bloco da Etiqueta de Nome. Vamos mudar o número para 1.
Copia e cola este bloco, e deixa-o cair na abertura da coluna do bloco de Etiqueta de
Descrição. Muda este número para dizer 2.

Óptimo, agora os nomes dos cientistas serão chamados a partir da coluna 1, e as descrições
serão chamadas a partir da coluna 2.



23. Finalmente, vai para as opções de bloco de Variáveis. Selecciona um bloco "app
rowNumber" e deixa-o cair nas aberturas "rowNum" de ambos os blocos Nome e Descrição.

Trabalho fantástico! Clica em Live Test para testar a tua aplicação :)

Reflexão

Parabéns por completares o teu segundo desafio de código!

● Como mudarias a tua aplicação se também quisesses mostrar uma foto de cada mulher
inventora?

Recursos Adicionais

Valores iniciais

Cada vez que crias um novo ecrã no App Inventor, é como iniciar uma nova aplicação. Cada ecrã corre
independentemente e não consegues aceder à informação que está noutros ecrãs. Isto significa que as
variáveis globais no Ecrã 1 não estarão disponíveis no Ecrã 2. Para passares informação entre ecrãs terás
de usar o ecrã aberto para abrir um novo ecrã com bloco de valor inicial.
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