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Codificação 8: If / Else / Else If Conditionals

Aprender sobre condicionais vai ajudar-te a ganhar pontos na parte técnica da secção de Vídeo de
Demonstração. Também te poderá ajudar a fazer com que a tua aplicação móvel funcione melhor!

Nesta aula, tu vais...
● Aprender a escrever uma Declaração de Se/outro/outro Se Condicional
● Melhorar a tua aplicação Magic 8 Ball não permitindo que o utilizador faça a mesma pergunta

duas vezes seguidas

Termos e Conceitos Chave

● If / Else / Else If - declarações condicionais são declarações que têm mais do que uma condição

Inspiração - If / Else / Else If

Até agora aprendeste a escrever declarações condicionais que verificam as condições para decidir se
elas são verdadeiras ou falsas. As declarações condicionais que criaste na última aula de codificação
tiveram dois resultados possíveis. Nesta aula, vais aprender a escrever declarações condicionais que
verificam mais do que uma condição e que têm mais do que dois resultados possíveis.

Se/outro/outro se as declarações condicionais são declarações condicionais que têm mais do que uma
condição. Se a primeira condição for falsa, só então a segunda condição será verificada. Se a
segunda também for falsa, então a aplicação não fará nada por defeito ou não fará nada. Verifica o
diagrama abaixo. As condições são azuis e os resultados possíveis estão em púrpura.

Uma declaração condicional com uma condição
e dois resultados possíveis.

Uma declaração condicional com duas condições
e três resultados possíveis. A Condição 2 só é
verificada se a Condição 1 for falsa.
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Aqui está como são os blocos no App Inventor:

A tua primeira condição vai ao lado de "se", e a tua segunda condição vai ao lado de "se". Vejamos um
exemplo:

Estás a desenhar uma aplicação que se destina apenas a utilizadores entre os 13 e os 18 anos e queres
que os teus utilizadores saibam se são demasiado novos ou demasiado velhos para usarem a tua
aplicação. Tens três resultados possíveis:

1. O utilizador é demasiado novo

2. O utilizador é demasiado velho

3. O utilizador tem a idade certa

O utilizador introduz a sua idade na aplicação e guarda-a numa variável chamada "idade". Aqui está
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como podes usar uma declaração if/else if/else para verificar a idade do teu utilizador.

App Inventor Thunkable

A primeira condição verifica se o utilizador é mais novo do que 13 anos. Se for, então a aplicação avisa-a
de que é demasiado nova. Se não for, então a aplicação verifica se ela tem mais de 18 anos. Se for, então
a aplicação avisa-a de que é demasiado velha. Se não for, então a aplicação diz-lhe que tem a idade
certa.

Podes adicionar tantas condições quantas quiseres à tua declaração condicional usando outro se, mas
é realmente importante prestar atenção à ordem em que a aplicação verifica as condições. O teu
código começará sempre com a primeira condição e depois continuará em ordem até encontrar uma
condição que seja verdadeira. Quando encontrar uma condição que seja verdadeira, irá executar o
código sob ela. Se nenhuma das condições for verdadeira, irá executar o código na outra parte.

Aqui estão algumas coisas para te lembrares quando usares o if/else/else if statements:

● Podes testar tantas condições quantas quiseres
● A declaração funciona de cima para baixo do bloco, por isso coloca a condição que queres que

seja testada primeiro no topo da declaração
● O único código que será executado é o código sob a primeira afirmação que se verifique ser

verdadeira

A próxima aula de codificação abordará a lógica e alguns condicionamentos mais avançados que os
alunos da divisão sénior devem tentar. Se a tua equipa está na divisão júnior e esta é a primeira vez que
aprendes a codificar, podes saltar a aula.

Actividade - Ainda melhor Bola 8 Mágica

Nesta actividade, vais melhorar a tua aplicação mágica de 8 bolas. Na última aula, certificaste-te de que
o utilizador colocava algum texto antes de obter uma resposta. Contudo, o utilizador não precisava de
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fazer uma nova pergunta para obter uma nova resposta. Podiam continuar a pressionar enter, e desde
que houvesse texto na caixa de texto, a nossa aplicação dava-lhes uma resposta.

Vamos resolver isto. Vamos usar uma declaração se / else / else se condicional para verificar se o
utilizador inseriu algum texto, e depois se inseriu algum texto, vamos verificar se esta pergunta é diferente
da última pergunta feita.

Configurámos uma variável chamada LastQuestion, que se vai lembrar da última pergunta que o
utilizador fez.

App Inventor Thunkable

Aqui está como funciona o nosso código. Cada vez que o utilizador recebe uma resposta da nossa bola
mágica 8, o nosso código actualiza a variável lastQuestion com o que quer que esteja na caixa de texto.

Agora tens de descobrir como verificar se a variável lastQuestion não é a mesma que o utilizador tem
agora na caixa de texto. Terás de terminar isto If / Else / Else if statement. Descarrega o código de
exemplo para começar.

Código inicial da aplicação Inventor Código Básico

Bónus

Podes fazer a tua aplicação funcionar para que o utilizador não possa fazer nenhuma das perguntas que
fez antes? Tenta adicionar este código. Consegues perceber como funciona?

http://ai2.appinventor.mit.edu/?galleryId=5535559178125312
https://x.thunkable.com/copy/d4c436c51502177b925fcc49b71e9b7a


© Technovation 2021

App Inventor Thunkable

Isto pode tornar-se irritante, consegues pensar em como adicionar um botão de reset? Dica, vais querer
que o botão de reset coloque a lista de novo numa lista vazia.

Reflexão

Nesta aula, aprendeste como usar as declarações de If Else e Else If condicional.

● Quais são algumas outras condições que podem ser úteis para adicionar à aplicação da bola
mágica 8?

● Consegues pensar em alguns sítios na tua aplicação que possas querer usar?

Recursos Adicionais

App Inventor - Adivinha o meu número

Queres mais prática usando If / ElseIf / Else? Experimenta este tutorial da ex-aluna da Technovation,
Jennifer John!

https://www.youtube.com/watch?v=Tdx7Y4xlkSk

https://www.youtube.com/watch?v=Tdx7Y4xlkSk
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