
© Technovation 2021

Codificação 10: Loops

Usar loops é uma forma de possivelmente melhorar a tua aplicação e ganhar pontos na secção de
Vídeo Demo.

Nesta aula, tu vais...
● Aprender sobre loops
● Criar uma aplicação que podes levar para as festas de aniversário

Termos e Conceitos Chave

Loops - uma forma de dizer ao computador para
fazer algo (um bloco de código) muitas vezes
seguidas

Para Loop - repete um bloco de código um
determinado número de vezes

Para cada Loop - repete uma vez para cada item
de uma lista

Enquanto Loop - repete um bloco de código até
que uma condição não seja mais verdadeira

Iterar - correr uma vez através de um loop

Inspiração - Loops

Nesta aula, vais aprender sobre loops. Os loops são uma forma de dizer a um computador para fazer
algo muitas vezes seguidas. Os computadores são muito bons a fazer coisas vezes sem conta, e a fazê-
las rapidamente.

Imagina que te foi pedido para escreveres o teu nome 100 vezes seguidas. Isto pode demorar muito
tempo, e podes cometer alguns erros pelo caminho. Esta é uma tarefa perfeita para um computador,
que seria capaz de a fazer muito rapidamente e sem quaisquer erros. Podes tirar partido disto, usando
loops. Um loop é um bloco de código que se repetirá uma e outra vez.

Existem dois tipos de loops, "enquanto loops" e "para loops". Enquanto os loops vão repetir-se enquanto
uma condição é verdadeira, e para loops vão repetir-se um certo número de vezes. Também vais
aprender para cada loops que são um tipo de para loop que se repete uma vez para cada item de uma
lista. Vamos percorrer cada um deles com mais detalhe.
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Para loops

Para loops irá repetir um bloco de código um determinado número de vezes. A razão pela qual são
chamados para loops é que podes dizer à tua aplicação quantas vezes queres que ela repita o código
para. Podes pensar em loops como dizer à tua aplicação: "repete isto, por 17 vezes" ou "repete isto, por 5
vezes".

Para loops usa uma variável para contar quantas vezes o código foi repetido, chamada de contador.
Controlas quantas vezes o laço se repete definindo onde o contador começa e termina. Também defines
o número de vezes que o contador sobe cada vez que o código se repete. Na maioria dos cenários, vais
querer que o contador aumente 1 de cada vez que o laço se repete.
Na App Inventor e Thunkable, para loops parece-se com isto:

App inventor Thunkable

A parte que diz número é o contador. Por agora, o contador tem o nome de número, mas podes alterar
isso. O número começará em 1 e parará quando for igual a 5. Cada vez que o código dentro do laço se
repete, o número aumenta em 1, pelo que este laço irá repetir o código dentro dele 5 vezes. Neste
momento, este laço não faz nada, uma vez que a parte de fazer está vazia.

Vamos dar um exemplo.

App inventor Thunkable
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Thunkable também tem um loop de repetição, que funciona da mesma maneira, mas sem o contador.
Pode ser usado no lugar da contagem com bloco de números quando não precisas de manter o registo
do número, como no exemplo acima.

Não alterámos nada acerca da variável número, mas adicionámos algum código à parte de fazer do
loop. Cada vez que este loop correr, a aplicação irá alertar o seu utilizador "olá", por isso o utilizador será
alertado 5 vezes. Aqui está como a aplicação irá correr através deste loop:

Este laço seria útil se quisesses alertar o utilizador "olá" 5 vezes. Isto pode não parecer tão útil, uma vez
que não é assim tão difícil colocar 5 blocos notificadores seguidos a dizer "olá". Mas, e se quisesses
alertar o utilizador "olá" 100 vezes? Isto seria muito mais fácil de fazer com um loop do que colocar 100
blocos seguidos.

Outra forma que para os loops pode ser útil é usando a variável contador no teu código. Cada vez que o
loop correr, chamado iteração, a variável contador terá um valor diferente e isto pode ser realmente útil.
Aqui está um exemplo.



© Technovation 2021

App inventor Thunkable

Neste laço estamos a usar o número variável no código, juntando-o à palavra "olá". O número aumenta
em 1 de cada vez, por isso a aplicação irá mostrar frases diferentes de cada vez que for executada. Aqui
está como a aplicação irá correr através deste loop agora:

Para Cada Laço

Outro tipo de laço útil que podes usar no App Inventor e no Thunkable é este:
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App inventor Thunkable

Aqui, a variável contador é chamada item e este laço já está definido para repetir para o número de
itens de uma lista. Estes loops são muito úteis sempre que precisares de fazer algo com uma lista.
Digamos que tinhas uma lista de números e querias somar cada número dentro da lista e guardá-lo
numa variável chamada soma. Eis como o farias com um para cada laço.

App inventor Thunkable

Cada vez que o laço correr, a soma variável receberá um item da NumberList adicionado a ele. O loop irá
parar automaticamente depois de todos os números da lista terem sido adicionados. Aqui está o que o
laço faz:

● Há um item na lista, começa o loop.
○ Soma Global = 0 + 44

● Os itens ainda estão em loop, repita .
○ Soma Global = 44 + 7

● Os itens ainda estão em loop, repete
○ Soma Global = 51 + 16

● Não há mais itens, sai em loop.
○ Definir texto Label1 para 67
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Nota: Deves ter reparado que as variáveis do contador em loops são muito parecidas com as variáveis
locais que aprendeste no Coding 5: Variables. Tal como as variáveis locais, só as podes usar dentro do
laço.

Enquanto Loops

Enquanto os loops são loops que vão continuar a correr enquanto uma condição é verdadeira. A razão
pela qual eles são chamados enquanto se fazem loops porque o código irá repetir-se enquanto uma
condição ainda é verdadeira. Podes pensar em enquanto os loops dizem à tua aplicação "enquanto isto
acontece, repete isto" ou "enquanto isto não mudou, repete isto".
Aqui estão dois exemplos a ter em conta:

Vais dar uma festa e queres que a música
continue a tocar até que todos os teus convidados
saiam. Podes descrever a tua festa como este
loop:

● Enquanto (convidados na festa > 0)
● fazer: continua a tocar música

E se também quiseres que a tua música pare de
tocar quando chegar mais tarde do que a meia-
noite? Podes programar enquanto fazes loops
para terminar o loop com base em múltiplas
condições usando a lógica. Agora podes
descrever a tua festa como este loop.

● Enquanto (convidados na festa > 0) e
(hora < meia-noite)

● fazer: continua a tocar música
●

Neste caso, a música pararia assim que todos
saíssem da festa ou se já passa da meia-noite.

Para usares um loop de tempo precisas de definir uma condição que comece como verdadeira. Se a tua
condição começar como falsa, então o teu laço nunca irá funcionar. O laço irá verificar a condição de
cada vez antes de se repetir para ter a certeza que a condição ainda é verdadeira.

https://docs.google.com/document/d/1LBVXxg_-qJSX0rQ8UOocfAqhDRQfaz-W/edit?usp=sharing&ouid=116612102832409886298&rtpof=true&sd=true
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Aqui está como são os loops no App Inventor e no Thunkable:

App inventor Thunkable

Com os loops é possível deparares-te com erros! Se escolheres uma condição que nunca será falsa,
então o teu loop nunca irá terminar. A isto chama-se um loop infinito. Aqui está um exemplo:

App inventor Thunkable



© Technovation 2021

Uma vez que 1 será sempre igual a 1, esta condição nunca poderá ser falsa. Quando corremos este
código no App Inventor, o nosso telefone congelou e não pudemos fazer nada. Podes também receber
uma mensagem a dizer que a aplicação App Inventor Companion deixou de funcionar. Quando estás a
codificar, vais estar sempre a quebrar coisas! Reinicia a tua aplicação companheira e tenta novamente.

As aplicações móveis são movidas por eventos - ou seja, o código corre com base em eventos, como
cliques de botões e golpes de dedos. Isso significa que os loops não são muito utilizados. O bloco de loop
mais provável que vais usar será o de cada bloco, e isso será apenas se estiveres a usar listas na tua
aplicação.

Actividade - Tabelas de multiplicação

Lembras-te de fazer as tuas tabelas de multiplicação na escola? Não seria bom ter uma aplicação que o
faça por ti? Nesta aplicação, o utilizador irá introduzir um número, e a aplicação irá mostrar esse número
multiplicado pelos números 1-12. Por exemplo:

Vais precisar de usar um para loop:
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App inventor Thunkable

O código é iniciado para ti, mas precisas de preencher os blocos em falta. Isto para o loop conta de 1 a 12
para a tabela de multiplicação.

O resultado é a etiqueta que irá mostrar a tabela de multiplicação. Então vais usar um bloco de junção
para juntar o que já está em Result.Text com a próxima linha da tabela. O "\n" é chamado de feed de
linha e irá largar o texto para a linha seguinte. Por exemplo, os blocos de código:

Junta o que está em Result.Text, "1 x 4 = 4" com um feed de linha e "2 x 4 = 8" para que o Result.Text tenha
agora este aspecto:

1 X 4 = 4

2 X 4 = 8

Usando o bloco de junção no laço continuarás a adicionar mais ao Result.Text cada vez que iterares
através do laço, o que significa que cada vez que executares o código dentro do laço. Eventualmente,
Result.Text irá conter toda a tabela de multiplicação para esse número! Poderás não precisar de todos os
espaços extra no bloco de junção. Podes simplesmente remover quaisquer extras, clicando no ícone azul
e arrastando-os para fora.

Código do app inventor Código de Thunkable

Preso? Aqui está uma dica!

https://gallery.appinventor.mit.edu/?galleryid=ba43d009-3f11-4328-984c-f27fe09fde10
https://x.thunkable.com/projects/61a44bf0da07e00010b4a18b/8b494753-5ae9-4d20-84f9-74876077a287/designer
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App inventor Thunkable

O número é uma variável, e podes agarrar
blocos ao pairar sobre

ela.

O número é uma variável, e podes obtê-lo na gaveta
das variáveis.

Ainda estás preso? Aqui estão as soluções possíveis.

App inventor Thunkable

Reflexão

Nesta aula, aprendeste para os loops, enquanto loops, e para cada loops. Também criaste uma
aplicação que usava um para loop nela!

● Como achas que podes usar loops na tua aplicação final?
● Será que isto te dá alguma ideia de como podes construir algumas das tuas funcionalidades?
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Recursos Adicionais

App Inventor - Tutorial do Enforcador (Avançado)

Queres mais prática usando loops? Podes experimentar este tutorial da ex-aluna da Technovation,
Jennifer John.

https://youtu.be/GNRJP_Adteo

App Inventor - Tutorial do Globo de Neve (Avançado)

Tutorial do Globo de Neve

Este tutorial usa loops e a funcionalidade Any Component do App Inventor para generalizar o
comportamento de um grupo de componentes. É uma funcionalidade útil para usar se tiveres muitos do
mesmo tipo de componentes. Neste caso, existem vários componentes Ball que caem no céu quando o
telefone é abanado. Em vez de escreveres código para cada Bola, colocas os componentes da Bola
numa lista e usas um laço para um conjunto de código.

https://youtu.be/GNRJP_Adteo
https://appinventor.mit.edu/explore/ai2/snowglobe

	Codificação 10: Loops 

