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Codificação 9: Lógica Avançada e Condicionais

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

Nesta aula, tu vais...
● Aprender a escrever declarações condicionais que usam lógica
● Melhorar a tua aplicação Bola 8 Mágica para que uma pessoa não possa fazer uma pergunta

que não tenha um ponto de interrogação

Termos e Conceitos Chave

Operadores lógicos - permitem que os
computadores tomem decisões baseadas em
múltiplas condições

Ou - um operador de programação que sairá
verdadeiro quando pelo menos uma das
condições de entrada for verdadeira

E - um operador de programação que sairá
verdadeiro quando todas as condições de entrada
forem verdadeiras

Não - produz o oposto da entrada da condição

Inspiração - Condições

Na última aula de codificação, aprendeste como fazer a tua aplicação fazer coisas diferentes usando
declarações condicionais. Nesta aula, vais aprender sobre operadores lógicos. Os operadores lógicos
permitem que os computadores tomem decisões baseadas em múltiplas condições. No App Inventor,
estes são blocos que precisam de duas entradas. Há três grandes operadores lógicos que vais aprender
nesta secção: e, ou, e não.

e Operador

O operador e o operador sairão verdadeiros quando todas as condições de entrada forem verdadeiras. Se
qualquer uma das condições de entrada for falsa, a saída será falsa. Aqui estão todos os resultados
possíveis quando usares o e o operador.

Verdadeiro e Verdadeiro = Verdadeiro Verdadeiro e Falso = Falso
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Falso e Verdadeiro = Falso Falso e Falso = Falso

Aqui está como podes pensar em usar e numa declaração condicional:

Nota: Usar o e o operador é diferente de usar uma outra declaração, porque ambas as condições são
avaliadas ao mesmo tempo em vez de uma após a outra.

Exemplos

Deves usar e quando precisas que duas condições sejam verdadeiras para que algo aconteça. Aqui
estão alguns exemplos de quando podes querer usar e na tua aplicação. Imagina que a tua aplicação
permite que as pessoas entrem no sistema. Só queres que a tua aplicação as inicie sessão se o seu
nome de utilizador e a sua palavra-chave estiverem correctos. Aqui está o que queres que a tua
aplicação faça:

● Se (o nome de utilizador está correcto) e (a palavra-passe está correcta) → então permitir que o
utilizador faça o login

● Se um deles estiver incorrecto → então não permitas que o utilizador entre no sistema

Aqui estão as tuas duas condições no App Inventor e no Thunkable.
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App Inventor Thunkable

Aqui estão essas duas condições num e num bloco.

App Inventor

Thunkable

Agora podes colocá-los numa declaração de "se". Isto se a declaração só irá registar a pessoa se
ambas as condições forem verdadeiras.

Aqui estão mais alguns exemplos de quando poderás usar e.

● Ganhar um jogo
○ Se (o jogador termina o nível) e (o tempo não acaba) → então o utilizador ganha

● Encontrar uma mercearia por perto:
○ Se (a loja está aberta) e (a loja está perto do utilizador) → então mostra nos resultados

da pesquisa



© Technovation 2021

● Afixar fotos com legendas:
○ Se (o utilizador seleccionou uma fotografia) e (o utilizador introduziu uma legenda) →

então permite que o utilizador publique a fotografia
● Consegues pensar em mais algum exemplo?

Ou Operador

Para que a saída seja verdadeira, apenas uma das entradas precisa de ser verdadeira. Aqui estão todos
os resultados possíveis quando usares o ou o operador.

Verdadeiro ou Verdadeiro = Verdadeiro Verdadeiro ou Falso = Verdadeiro

Falso ou Verdadeiro = Verdadeiro Falso ou Falso = Falso

Aqui está como podes pensar em usar ou numa declaração condicional:

Nota: O ou o operador também pode parecer semelhante a outro se para ti. O ou o operador é diferente
porque ambas as condições são avaliadas ao mesmo tempo em vez de uma após a outra. O ou
operador é melhor para usar quando tens duas condições que devem ter o mesmo resultado se forem
verdadeiras.
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Exemplos

Aqui estão alguns exemplos de quando podes querer usar ou na tua aplicação. Imagina que estás a
criar um jogo. Queres que o jogo acabe quando o tempo acabar ou quando o jogador perder toda a
sua vida.

Aqui estão as tuas duas condições no App Inventor e no Thunkable.

App Inventor Thunkable

Aqui estão essas duas condições num bloco ou num bloco:

App Inventor Thunkable

Agora podes colocá-los numa declaração de "se". Esta declaração irá terminar o jogo se pelo menos
uma das condições for verdadeira.

App Inventor Thunkable
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Aqui estão mais alguns exemplos de quando poderás usar ou não.

● Mostrar resultados da pesquisa
○ Se (o título corresponde) ou (a descrição corresponde) → então mostra-o nos resultados

da pesquisa
● Recomendação de vídeos a um utilizador

○ Se (os amigos do utilizador gostar) ou (é semelhante a algo que o utilizador gostou) →

depois recomendá-lo ao utilizador

não Operador

O operador que não é operador muda o valor de uma condição de entrada para ser o oposto do que é.

não é verdade = falso não falso = verdadeiro

Eis como podes pensar nisto numa declaração condicional:

Exemplos

Na tua aplicação mágica bola 8, querias verificar se o utilizador tinha introduzido uma pergunta na
caixa de texto. Podes usar o não operador para te certificares de que o livro de texto não está vazio. Aqui
está como essa condição se parece na App Inventor:
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App Inventor Thunkable

Aqui está como podes colocar essa condição numa declaração de "se":

App Inventor Thunkable

Isto se a declaração só dará uma resposta ao utilizador se a caixa de texto não estiver vazia.

Aqui estão alguns outros exemplos onde podias usar o não operador.

● Queres excluir os resultados da pesquisa sobre cachorros, por isso verifica a palavra
"cachorrinho" usando o não operador.

○ Se não (o artigo contém a palavra "cachorrinho") →then mostrar resultados
● Podes combinar operadores lógicos para fazer mais coisas. Eis como podes mostrar resultados

de pesquisa que tenham a palavra "gatinho" e não tenham a palavra "cachorrinho".
○ Se não (artigo contém a palavra "cachorrinho") e (artigo contém a palavra "gatinho") →

então mostra os resultados

Actividade - Melhorias na Bola 8 Mágica - Operadores Lógicos

Nesta actividade, vais fazer mais uma melhoria na tua aplicação mágica bola 8 usando operadores
lógicos. A tua aplicação irá dizer aos utilizadores para "fazer-lhes uma pergunta primeiro" sempre que

1. O utilizador faz uma pergunta que não tem um ponto de interrogação
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2. A caixa de texto está vazia

Pergunta 1: Primeiro, quais são as duas condições que precisas de verificar. Como poderias escrever
estas condições no App Inventor?

Resposta - Experimenta tu mesmo antes de verificares!

Condição 1: A caixa de texto está vazia
Condição 2: O texto não tem um ponto de interrogação

App Inventor Thunkable

Pergunta 2: Achas que precisas de usar o e operador ou o ou operador para isto? Para onde achas que
isto deve ir no teu código?

Resposta - Experimenta tu mesmo antes de verificares!

App Inventor Thunkable
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Usa o teu código Magic 8 Ball das duas últimas lições. Se precisares do código inicial, aqui está ele
novamente:

Código inicial da aplicação Inventor Código Básico

Reflexão

Nesta aula, aprendeste a usar operadores lógicos para fazer afirmações de condicionamento mais
avançadas.

● 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?

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