
Desafio Código 2: Faça um Aplicativo de Enciclopédia
Este desafio ajudará você a ganhar pontos nas seguintes áreas da rubrica de julgamento: funcionamento do aplicativo,
experiência e design do usuário, aprendizado técnico e complexidade do código.

Neste desafio, você vai ...

● Aplicar o que você aprendeu sobre listas
● Criar um aplicativo de enciclopédia

Termos Chave e Conceitos

● Enciclopédia - um livro onde você pode procurar informações sobre um assunto
● Valor inicial (start value) - No App Inventor, são informações que você pode passar de uma tela para outra.

Aprenda

Desafio: fazer um aplicativo de enciclopédia

Crie um aplicativo que ajuda o usuário a aprender sobre qualquer tópico que desejar. Podem ser pessoas famosas, filmes
populares, lugares famosos, eventos futuros ou qualquer outra coisa. Escolha de 3 a 6 exemplos desse tópico e mostre seus
nomes em uma tela. (Por exemplo, você pode exibir uma lista de nomes de mulheres cientistas.) Quando o usuário clica em um
dos nomes, seu aplicativo deve fornecer a ele mais informações sobre elas.

Bem-vindo ao seu segundo desafio de codificação! Este é um ponto de verificação para você praticar o que aprendeu até agora.
Você pode resolver esse desafio no App Inventor, Thunkable ou em qualquer linguagem de sua escolha! Abaixo estão as
instruções que destacam uma maneira de resolvê-lo no App Inventor e no Thunkable.

Aqui está um exemplo de solução para ajudá-lo a se inspirar:

https://technovationchallenge.org/curriculum/judging-rubric/


Atividade - Escrever o Pseudocódigo

Antes de começar a programar, tente escrever algum pseudocódigo para descrever o que você deseja que seu aplicativo faça.
Aqui está nosso exemplo que escrevemos antes de criar nossa solução:

● Quando o usuário abre o aplicativo, haverá uma lista de mulheres inventoras

● Quando o usuário clica em uma das inventoras da lista, o aplicativo a leva ele para uma nova tela

● Na nova tela, há informações sobre a inventora, seu nome e uma descrição de sua vida.

● Quando o usuário clica em “voltar”, o aplicativo volta para a lista principal de inventoras

Uma Solução Possível - App Inventor

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

Exemplo de Solução do Projeto: ai2.appinventor.mit.edu/?galleryId=6040387383853056

Instruções escritas:

Aqui estão os nomes e as descrições das mulheres inventoras que usamos neste aplicativo.

Nome Descrição

Ada Lovelace

Ada foi uma matemática e escritora inglesa que viveu nos anos 1800 e é conhecida por seu trabalho no
computador mecânico de uso geral de Charles Babbage, o mecanismo analítico. Ada é frequentemente
considerada a primeira programadora de todos os tempos, porque escreveu o primeiro algoritmo que
deveria ser executado por uma máquina.

Marie Curie
Marie era uma física e química nascida em Varsóvia, Polônia em 1867. Com seu marido Pierre, ela descobriu
2 novos elementos radioativos. Marie ganhou o prêmio nobel de física em 1903. Ela também descobriu que
o gás rádio poderia ser usado no tratamento do câncer.

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

Sau Lan Wu
Sau Lan é uma física de partículas que nasceu no início dos anos 1940 durante a ocupação japonesa de
Hong Kong. Ela obteve seu doutorado em Harvard. Ela liderou a equipe que descobriu o gluon. Ela é uma
das mais importantes físicas de partículas em sua área e fez muitas descobertas inovadoras.

Patricia Bath
Patricia é o�almologista e inventora nascida em 1942 no Harlem, na cidade de Nova York. Ela terminou o
ensino médio em apenas 2 anos e meio e sabia que queria ser médica. Em 1985, ela concluiu uma invenção
que remove a catarata e restaura a visão das pessoas em todo o mundo.

Primeiro, precisamos projetar uma tela que possa mostrar uma lista de inventoras. Para isso, usaremos uma visualização de
lista.

1. Primeiro, arraste um rótulo (label) para sua tela. Altere o texto para dizer o que quiser. Fizemos o nosso dizer "Sobre
quem você quer aprender?"

2. Arraste um ListView para a tela. Isso permitirá que você exiba uma lista.

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


3. Dica: para retirar a barra de título cinza da tela, role para baixo nas propriedades de Screen1. Certifique-se de que a caixa
“TitleVisible” esteja desmarcada.

Agora, vamos adicionar algumas informações para nosso ListView exibir.

4. Vá para o editor de blocos e crie duas variáveis   globais com inicializar global [nome] para . Insira os nomes de cada
variável. Chamamos nossos “nomes” e “descrições”.

5. Pegue o bloco make a list (crie uma lista) e adicione-o a cada variável global.
6. Crie duas listas, uma com os nomes de mulheres cientistas e outra com descrições de suas vidas e trabalhos. Os índices

para cada nome e descrição precisam ser correspondentes. Assim, por exemplo, se Marie Curie é a segunda na lista de
nomes, certifique-se de que a descrição dela seja a segunda na lista de descrições.



Now that we’ve created our lists, we need to display the names list in our ListView.
7. Clique na Tela 1 e pegue o bloco quando Screen1 inicializa e arraste-o para sua tela
8. Clique em ListView e pegue o conjunto ListView1.Elementos para bloquear
9. Clique em Variables e pegue o bloco get (obter) e selecione nomes globais no menu suspenso

Reserve um momento para testar seu aplicativo. Neste ponto, você deve ver uma lista na primeira tela com todos os nomes de
suas inventoras. Se você não ver isso, reserve um momento para voltar e depurar seu aplicativo.



Agora que criamos uma lista de mulheres inventoras, precisamos criar uma maneira para que nossa usuária veja a descrição de
cada mulher quando seleciona algo na lista. Faremos isso em outra tela.

10. Volte para a tela do designer e crie uma nova tela
11. Arraste dois rótulos nesta tela
12. Adicione um botão e nomeie-o como “Voltar”

Agora precisamos dizer ao nosso aplicativo para adicionar o nome e a descrição corretos para cada inventora que nossos
usuários selecionarem. Primeiro, precisamos voltar ao nosso editor de blocos para a Tela 1.

13. Obter o ListView.A�erPicking (Após Selecionar) quadra da ListView menu.
14. Dentro dele, adicione a abra outra tela com o bloco de valor inicial do menu de controle . Leia os Recursos

adicionais para obter mais informações sobre os valores iniciais.



15. Primeiro, precisamos informar ao nosso aplicativo qual tela abrir quando o usuário selecionar algo na visualização de
lista. Pegue um bloco de texto e digite “Tela 2”. Adicione isso para abrir outra tela com bloco de valor inicial .

16. Agora precisamos passar a inventora e a descrição correspondente da Tela 1 para a Tela 2. Como temos mais de um
pedaço de informação para passar para a Tela 2, precisaremos criar uma nova lista com essas informações. Para isso,
você precisa criar um novo bloco de lista .

17. O primeiro item desta lista será qual inventor nosso usuário selecionou, para isso usamos o bloco ListView1.Selection
(Seleção).

18. O segundo item desta lista será a descrição deste inventor de nossa variável de lista de descrições . Para fazer isso,
usamos o item de seleção do bloco de lista .

19. Agora, você precisa adicionar uma lista para selecionar. Use o bloco obter (get) variável no menu de variáveis   e
selecione as descrições globais no menu suspenso.

20. Você também precisa adicionar o índice ao item que deseja da lista de descrições . Felizmente para nós, o índice do
inventor que seu usuário selecionou em ListView é o mesmo índice da descrição correspondente na lista de descrição .
Podemos usar o bloco ListView1.SelectionIndex .

Quase lá! As últimas etapas são exibir essas informações na Tela 2. Você acabou de passar um valor inicial , que é uma lista,
para a Tela 2. O valor inicial que contém duas informações, a primeira é o nome da inventora e o segundo é a descrição.
Portanto, você pode pensar em nosso valor inicial assim:

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

Leia os Recursos adicionais para obter mais informações sobre os valores iniciais.

21. Primeiro, queremos que a Tela 2 exiba o nome e a descrição de nosso inventor quando for aberta. Pegue o bloco when
Screen2.Initialize (quando Tela2 inicializa) .

22. Para exibir o nome da inventora, em um rótulo (label), primeiro pegue o set Label1.text to (defina.Rótulo1.texto
para).

23. Você precisa do primeiro item em seu valor inicial. Lembre-se de que seu valor inicial é uma lista, portanto, para
selecionar um item, pegue o bloco item selecionado da lista.

24. Complete este bloco adicionando get start value (obter valor inicial) para o nome da lista e “1” como o índice.
25. Repita isso novamente para o Label 2, mas certifique-se de usar “2” como o índice.



Finalmente, você deseja uma maneira de voltar à Tela 1 para que o usuário possa selecionar outrainventora para aprender
sobre.

26. Pegue o manipulador de eventos quando Voltar clique para o usar com o botão Voltar
27. Adicionar o bloco abrir outra tela
28. Adicione “Tela 1” como nome

É isso! Teste seu aplicativo de enciclopédia para ter certeza de que funciona. Caso contrário, tente assistir novamente ao vídeo
ou ler as instruções novamente. Você sempre pode pedir ajuda a um colega de equipe ou mentor!

Uma Solução Possível - Thunkable

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

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

Instruções escritas:

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


1. Arraste e solte um componente Listviewer no telefone. O Listviewer exibirá os nomes das diferentes
cientistas.

2.  Arraste e solte um componente de banco de dados local no aplicativo. O banco de dados local vai
armazenar os nomes e informações dos diferentes cientistas. Em seguida, clique em para editar a tabela
Local DB.

3. Renomeie a coluna 1 para dizer “Nome”. É aqui que os nomes das cientistas serão exibidos. Em seguida,
renomeie a coluna 2 para dizer “Descrição”. Esta coluna conterá as descrições de cada cientista.



4.  Copie e cole os nomes e as descrições da tabela abaixo na tabela do Banco de Dados Local. Se você
estiver personalizando seu próprio aplicativo, sinta-se à vontade para adicionar suas próprias informações
:)

Nome Descrição

Ada Lovelace

Ada foi uma matemática e escritora inglesa que viveu nos anos 1800 e é conhecida por seu trabalho no
computador mecânico de uso geral de Charles Babbage, o mecanismo analítico. Ada é frequentemente
considerada a primeira programadora de todos os tempos, porque escreveu o primeiro algoritmo que
deveria ser executado por uma máquina.

Marie Curie
Marie era uma física e química nascida em Varsóvia, Polônia em 1867. Com seu marido Pierre, ela descobriu
2 novos elementos radioativos. Marie ganhou o prêmio nobel de física em 1903. Ela também descobriu que
o gás rádio poderia ser usado no tratamento do câncer.

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

Sau Lan Wu
Sau Lan é uma física de partículas que nasceu no início dos anos 1940 durante a ocupação japonesa de
Hong Kong. Ela obteve seu doutorado em Harvard. Ela liderou a equipe que descobriu o gluon. Ela é uma
das mais importantes físicas de partículas em sua área e fez muitas descobertas inovadoras.

Patricia Bath
Patricia é o�almologista e inventora nascida em 1942 no Harlem, na cidade de Nova York. Ela terminou o
ensino médio em apenas 2 anos e meio e sabia que queria ser médica. Em 1985, ela concluiu uma invenção
que remove a catarata e restaura a visão das pessoas em todo o mundo.

Sua tabela deve ser assim:



5. Clique na opção “Blocos” para programar a Tela1.

6. Vá para as opções de blocos para a Screen1. Arraste e solte o bloco “Quando a Tela1 abrir, faça” no
editor de blocos.



7.  Em seguida, vá para as opções de bloco do Listviewer e arraste e solte o bloco “from List_Viewer1 set
TextItems to” no bloco Screen1. Essa combinação diz que, quando a Tela1 abrir, defina o texto do Listviewer
para algo.

Queremos definir o texto do Listviewer com os nomes que colocamos no banco de dados local.

8. Vá para as opções de bloco do BD local, arraste e solte o bloco “in Local_DB1 call get column” no bloco
Listviewer.



9. Vá para as opções de bloco para Math e pegue um bloco de número em branco. Solte este bloco na
abertura aqui. Vamos também mudar o 0 para 1 --- porque os nomes estavam na coluna 1 da tabela.

Agora, quando a tela abrir, seu aplicativo definirá os itens de texto do List_viewer como os nomes que
inserimos no banco de dados.

10. Não sabemos qual cientista o usuário selecionará. Pode ser Ada Lovelace, pode ser Marie Curie, não
sabemos! Portanto, precisamos adicionar uma variável ao aplicativo.

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

Então, é como dizer, clique em uma cientista (variável) e combinaremos qualquer nome que você escolher
(a variável) com a descrição correta.



Vá para a aba Variáveis, arraste e solte um bloco “inicializar variável de aplicativo” no editor de blocos. Em
seguida, vamos alterar onde este bloco diz “nome” para dizer rowNumber. Novamente, este bloco é apenas
um espaço reservado para um número de linha.

11.  Vá para a gaveta Texto, arraste e solte um bloco de texto no bloco variável. Vamos apenas escrever a
palavra "placeholder".

12. Precisamos informar ao aplicativo que quando um nome no List_Viewer é clicado, ele deve definir a
variável para corresponder às informações no banco de dados local.

Vá para as opções de bloqueio do Listviewer. Selecione o bloco “Quando o item List_Viewer1 clique” no
editor de blocos.



13. Em seguida, vá para os blocos de variáveis   e selecione o bloco “set app rowNumber to” e solte-o no
bloco Listviewer. Em seguida, basta pegar um bloco de índice do Listviewer, que é fornecido, e soltá-lo na
abertura.

Ótimo trabalho! Agora, quando um nome no Listviewer for clicado, a descrição correspondente será exibida.

14. Quando um nome é clicado, também precisamos que o aplicativo vá para a próxima tela. Portanto,
clique no sinal de mais no topo da página para adicionar uma tela.



15. Vá para as opções de blocos para a seção de controle. Arraste e solte um bloco "navegar para a Tela1"
sob o bloco variável e defina-o como Tela2.

16.  Clique na seção Design e vá para Screen2. Arraste e solte um componente de botão e dois
componentes de rótulo na Tela2.



17. Renomeie o botão como “Botão Voltar”. Em seguida, altere o texto do botão para "Voltar".

18.  Renomeie os rótulos. Vamos renomear o primeiro rótulo para "Rótulo de descrição" e renomear o
segundo rótulo para "Rótulo de nome".



19. Vá para a seção Blocos da Tela2. Primeiro, vamos programar o Botão Voltar. Nas opções de bloco do
Botão Voltar, selecione o bloco “quando o Botão Voltar clicar” e solte-o no editor de blocos. Em seguida,
volte para a seção de controle e obtenha um bloco “navegar para a Tela1” e solte-o no bloco do Botão
Voltar.

20. Vá para as opções de bloco da Tela2, selecione o bloco “quando a Tela2 abrir” e arraste e solte-o no
editor de blocos. Em seguida, vá para as opções de bloco para o rótulo de nome. Arraste e solte um bloco
“from Name Label set text to” no bloco Screen2. Além disso, arraste e solte um bloco “from Description
Label set text to” sob o bloco “Name Label”.



Agora precisamos programar o que acontece com esses rótulos - o que significa que precisamos
combiná-los com as informações corretas da tabela Local_DB.

21. Vá para as opções de bloco para Local DB1, arraste e solte o bloco “in Local_DB1 call get cell” no bloco
Name Label. Você também pode copiar e colar este bloco no bloco Rótulo da descrição abaixo.

22. Vá para as opções de bloco para Math, pegue um bloco de número em branco e solte-o na abertura da
coluna do bloco Name Label. Vamos alterar o número para 1. Copie e cole este bloco e solte-o na abertura
da coluna do bloco Descrição Label. Mude este número para dizer 2.



Ótimo, agora os nomes das cientistas serão chamados da coluna 1 e as descrições serão chamadas da
coluna 2.

23.Finalmente, vá para as opções de bloco de Variáveis. Selecione um bloco “app rowNumber” e solte-o
nas aberturas “rowNum” dos blocos Name e Description.

Excelente trabalho! Clique em Live Test para testar seu aplicativo :)

Reflexão

Parabéns por completar seu segundo desafio de código!

● Você pode sugerir melhorias que poderiam ser feitas no aplicativo de enciclopédia para torná-lo mais divertido e útil?

● Como você mudaria seu aplicativo se também quisesse mostrar uma foto de cada inventora junto com sua descrição?



Recursos Adicionais

Valores iniciais no App Inventor

Cada vez que você cria uma nova tela no App Inventor, é como iniciar um novo aplicativo. Cada tela é executada de forma
independente e não pode acessar informações que estão em outras telas. Isso significa que as variáveis   globais da Tela 1 não
estarão disponíveis na Tela 2. Para passar informações entre as telas será necessário utilizar o  bloco abrir uma nova tela com
valor inicial .


