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CAPÍTULO 4 ESTRUTURAS DE REPETIÇÃO CONDICIONADA

Como já possui conhecimento e prática suficientes, você irá retomar as atividades trabalhadas no 
Capítulo 1 com a utilização do LED, através de uma atividade inicial.

Você deverá fazer com que o LED pisque cinco vezes quando o Arduino for clicado. 

Obs.: a montagem do circuito pode ser feita como a seguir – para mais informações veja o manual 
do StepKit ou leia os apêndices no final da apostila. Para a construção da lógica programacional, 
lembre-se do exemplo 2 do capítulo 1.

O desenvolvimento de um programa para piscar um LED cinco vezes a partir de um evento, como 
feito na Atividade 1, não exige uma lógica muito mais complexa que piscá-lo apenas uma vez, como 
proposto no Capítulo 1. Entretanto, note que o programa já ficou mais extenso por realizarmos a 
mesma ação 5 vezes consecutivas.

Agora imagine se necessitássemos piscar o LED 
exatamente 100, ou 1000, ou 1000000 vezes!

Atividade 1 – piscar o LED cinco vezes
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Estruturas de Repetição Condicionada Capítulo 4

Um programa para tal ação seria MUITO mais extenso, tornando a execução mais lenta e 
ocupando uma quantidade muito maior da memória que o necessário (o que é bem ruim!).

No segundo capítulo, já estudamos a necessidade das estruturas 
repeticionais, no caso, o “faça sempre”, que garante o funcionamento 
contínuo de um protótipo ou programa. No entanto, quando necessitamos 
repetir várias vezes um mesmo procedimento, mas não de maneira 
perpétua, como prodecemos? 

Por exemplo, suponha que em uma aula de educação física o professor combinou com os 
alunos que fizessem 10 polichinelos. Inicialmente, usando o pensamento computacional, é 
necessário construir o algoritmo para executar um polichinelo e, posteriormente, realizá-lo 
(repetí-lo) 10 vezes. 

Mas em programação, você poderia instruir 10 vezes a mesma sequência ou, simplesmente, 
escrevê-la uma vez e indicar que aquele conjunto de instruções deve ser realizado 10 vezes.

Este tipo de estrutura no S4A é chamado de “repita”, caracterizado como 
um laço, assim como o “sempre”, estudado em tópicos anteriores. A 
diferença é que no “repita”, o número de repetições realizadas é pré-
determinado e finito. Este tipo de estrutura é frequentemente utilizado 
quando o número de repetições necessárias é conhecido. 

Isto configura uma estrutura de repetição condicionada. Neste 
caso, a condição para que a repetição prossiga é que o número de 
polichinelos executados até aquele momento seja menor que 10.
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Estruturas de Repetição CondicionadaCapítulo 4

Veja mais exemplos para este tipo de estrutura em laço:

• Uma pessoa necessita dar 40 passos;
• Um LED deve ser piscado 9 vezes;
• Uma pessoa deve contar de 1 até 230;
• Um aluno deve resolver 6 questões;
• Um lutador deve fazer 50 flexões de braço;
• Um sensor deve ser medido 12 vezes.

Assim como nas estruturas condicionais, os comandos a serem executados em 
caso positivo ou negativo devem ficar dentro da estrutura; sendo assim, no caso 
das estruturas repeticionais, os comandos que serão repetidos também devem 
ficar dentro da estrutura. 

“deslocar-se um passo e esperar 0,2 segundos”

Utilizaremos a estrutura “repita” para que quando um ator for clicado, ele dê vinte passos, 
aguardando 0,2 segundos a cada passo, ocasionando assim um deslocamento visualmente 
contínuo e lento na tela. 

Obs.: perceba que para esse exemplo não haverá montagem de circuito.

Dessa forma, para realizarmos o deslocamento desejado no exemplo, será necessário incluirmos 
uma estrutura “repita”, colocando 20 em seu argumento e, dentro dela, inserirmos os comandos 
para que o ator se desloque e espere pelo tempo estipulado. Fazendo assim, estes dois comandos 
serão executados 20 vezes sempre na mesma ordem:

Exemplo 1 – deslocar um ator na tela
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Estruturas de Repetição Condicionada Capítulo 4

A estrutura lógica do programa para realizarmos esta tarefa pode ser visto como a seguir:

Vamos agora otimizar a programação realizada na Atividade 1 utilizando a estrutura “repita”. Para 
isto, colocaremos a sequência de comandos para piscar um LED dentro da estrutura repita.

Obs.: a montagem do circuito para esta atividade é identica à da atividade 1 (perceba as 
semelhanças e diferenças entre elas) e nas descrições contidas no manual do StepKit (neste, 
você irá perceber que existe uma certa liberdade na escolha dos pinos, mas lembre-se de que 
estes devem estar de acordo com o programa produzido e com a atividade proposta).

Esse tipo de programa poderia ser utilizado para desenvolver 
um pisca-pisca de Natal?  

Atividade 2

Piscar o LED cinco vezes utilizando a estrutura “repita”
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Estruturas de Repetição CondicionadaCapítulo 4

Tem mais...

Existem também estruturas utilizadas para determinar que as repetições devem ser realizadas 
enquanto algo estiver acontecendo, ou seja, determinam as condições para que a repetição 
continue. Situações deste tipo também são bastante frequentes; suponha que você está mexendo 
uma panela, esperando que determinado alimento termine de cozinhar; a estrutura repeticional 
neste caso é a de que a panela deve ser mexida enquanto o alimento estiver cru ou até que o 
alimento esteja bem cozido (até que chegue no ponto ideal).

Cite alguma situação da sua vida que possa ser traduzida com 
a estrutura condicional “enquanto”:

Podemos pensar também, por exemplo, no sensor de nível já abordado: suponha um sistema no 
qual a água deve estar sempre em determinado nível, portanto, a torneira deve permanecer aberta 
enquanto o nível desejado não for atingido. Outra ideia bastante clara na utilização do “enquanto” 
é a de pensar na utilização de botões, por exemplo, enquanto o botão estiver pressionado, pisque 
um LED.



8

Estruturas de Repetição Condicionada Capítulo 4

A estrutura de condicional descrita acima é divida em dois tipos no S4A:  

• “sempre se” - este bloco diz ao programa “repita esta sequência de comandos sempre que 

aquela condição for satisfeita”; 

• “repita até” - possui uma ideia semelhante, entretanto, com a condição negativada, ou seja, 

este bloco diz ao programa “repita esta sequência de comandos até que aquela condição seja 

satisfeita”, ou também “repita esta sequência de comandos enquanto esta condição ainda não 

estiver sido satisfeita”.

Sendo assim, podemos dizer que a primeira é um “faça 
sempre” com a condicional positiva (se), e a outra é um “faça 
sempre” com a condicional negativa (se não).

Vamos construir um programa que faça com que o ator se desloque 
para frente sempre que a sua posição no eixo x for menor que 20. Para 
isso, utilizaremos o bloco “sempre se”, que é o sempre condicionado por 
uma resposta positiva, cuja condição será a de que a posição em x do 
ator, presente na guia movimento do S4A, seja menor que o número 20. 
Dentro da estrutura deste “sempre se”, devemos colocar o comando que 
deve ser repetido, que, neste caso, será andar 2 passos.

Obs.: note que, para esse exemplo, não haverá montagem do circuito 
eletrônico. A construção lógica do programa pode ser vista na figura 
abaixo:

Exemplo 2 – deslocar um ator utilizando “sempre se”

O Sistema de 
Coordenadas Cartesianas, 
mais conhecido como 
Plano Cartesiano, 
foi criado por René 
Descartes com o objetivo 
de localizar pontos. 
Ele é formado por dois 
eixos perpendiculares: 
um horizontal (x) e 
outro vertical (y) que se 
cruzam na origem das 
coordenadas (ponto zero).
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Estruturas de Repetição CondicionadaCapítulo 4

A partir do momento em que a bandeira verde for 
clicada, rotacionaremos um ator até que a tecla 
“espaço” seja pressionada. 

Exemplo 3 – Rotacionar um ator utilizando “repita até”

Agora é a sua vez! Construa um programa que pisque um LED sempre que um botão estiver 
pressionado.

Obs.: a montagem do circuito pode ser feita como a seguir.

Atividade 3

Piscar o LED sempre que o botão estiver pressionado
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O que caracteriza o movimento 
de rotação é a variação do vetor. 
Houve rotação se o vetor de 
direção mudou de posição.
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Estruturas de Repetição Condicionada Capítulo 4

Este problema trabalha com a condição negativa, ou seja, 
enquanto as condições não forem satisfeitas, as ações devem ser 
executadas, no qual o uso mais correto é o do bloco “repita até”. 

Obs.: A construção lógica do programa pode ser vista como segue na figura abaixo:

Agora, quando a bandeira verde for clicada, o LED deverá piscar até que o botão seja pressionado. 
Novamente, este problema trabalha com a condição negativa, ou seja, enquanto o botão não 
for pressionado, o LED deverá piscar, no qual o uso mais correto é o do bloco “repita até”.

Obs.: a montagem do circuito para este exemplo é idêntica a da atividade 3; para mais 
informações, leia as descrições contidas no manual do StepKit (neste, você irá perceber que 
existe uma certa liberdade na escolha dos pinos, mas lembre-se de que estes devem estar de 
acordo com o programa produzido e com a atividade proposta).

Atividade 4

Piscar o LED utilizando “repita até” 
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Estruturas de Repetição CondicionadaCapítulo 4

IMPORTANTE:
Ainda há mais uma diferença fundamental entre as estruturas 
“sempre se” e “repita até”. 

SEMPRE SE X REPITA ATÉ
O “sempre se” é uma estrutura fundamental para uma sequência de comandos, sendo assim,  
não é possível que haja nada depois dela, pois, uma vez que o processamento do programa entra 
nesta estrutura, ela só deixa de estar ativa quando o programa é interrompido. Como o próprio 
nome diz, o “sempre se” funciona sempre.

Em todo momento no qual a condição for satisfeita, a estrutura continuará/voltará a executar 
os comandos. Enquanto a condição não é satisfeita, o programa fica em “modo de espera” até  
que seja satisfeita, e o programa volte a executar os comandos. Isto ocorre de forma análoga 
a um modo stand by, em que os aparelhos permanecem apenas aguardando por comandos de 
funcionamento. Portanto, o “sempre se”, assim como o “faça sempre”, é de fato uma estrutura 
principal quando incluído em uma sequência de comandos, e não há continuidade depois dele.

Já o “repita até” é uma estrutura integrada ao código, e, quando terminado, ou seja, quando ocorre 
a condição esperada, o processamento segue para os comandos seguintes.
Perceba que há um uso mais correto para cada estrutura, entretanto, com um pouco de criatividade 
(na verdade bastante), é possível usar uma no lugar da outra. 

Quando se utiliza a programação do Arduino com linhas de código, é sempre possível substituir 
uma estrutura por outra, no entanto, vale ressaltar que o uso de uma estrutura de repetição 
em situação incorreta torna o código consideravelmente mais longo e complexo, algo que não 
queremos que ocorra com o nosso programa, não é mesmo?

Cite exemplos de situações onde aparelhos que você conheça 
entrem no modo stand by
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Estruturas de Repetição Condicionada Capítulo 4

Projeto

Uma das músicas de Ben E. King – a lenda do soul, “Stand by me”, foi a quarta 
música mais tocada no século XX na TV e nas rádios dos EUA. No início de 2015, 
a Biblioteca do Congresso dos EUA adicionou a faixa ao Registro Nacional de 
Gravações. Veja a letra a seguir e aproveite também para escutá-la (é MUITO boa!). 

Stand By Me

When the night has come
And the land is dark
And the moon
Is the only light we’ll see

No, I won’t be afraid
Oh, I won’t be afraid
Just as long as you stand
Stand by me

So, darlin’, darlin’, stand by me
Oh, stand by me
Oh, stand, stand by me
Stand by me

If the sky that we look upon
Should tumble and fall
Or the mountain
Should crumble to the sea

I won’t cry, I won’t cry
No, I won’t shed a tear
Just as long as you stand
Stand by me

And, darlin’, darlin’, stand by me
Oh, stand by me
Woah, stand now
Stand by me, stand by me

Darlin’, darlin’, stand by me
Oh, stand by me
Oh, stand now
Stand by me, stand by me

Whenever you’re in trouble
Won’t you stand by me
Oh, stand by me
Woah, stand now
Oh, stand by me
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Estruturas de Repetição CondicionadaCapítulo 4

Para pensar e fazer:
Seria possível dizer que existe uma condicional ao longo da narrativa da 
música? Se sim, indique em quais trechos? Se achar necessário traduza 
a música para o Português.

Você conseguiria transformar as duas primeiras estrofes num “frames 
por segundo” no S4A?
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Estruturas de Repetição Condicionada Capítulo 4

Você consegue pensar em outra música que utilize condicionais em sua 
narrativa? Cite algumas e as respectivas estrofes com condicionais.
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Estruturas de Repetição CondicionadaCapítulo 4

Para treinar os seus conhecimentos do conteúdo visto neste capítulo, você pode 
também criar uma música que utilize estruturas condicionais na letra da narrativa. 
Escreva esta sua música autoral e grave ela utilizando o Scratch.

Utilize as funções de som do Scratch para tocar a melodia da música e aproveite 
também para aprender a fazer “luzes de balada”, usando os LEDs e a estrutura de 
repetição condicionada. Estes devem piscar no ritmo da sua música enquanto ela 
estiver tocando. 

DICA:
Use a sua criatividade para construir a baladinha e não esqueça de dançar 
quando o projeto estiver pronto!
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Estruturas de Repetição Condicionada Capítulo 4

DIÁRIO DE BORDO
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DIÁRIO DE BORDO
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Estruturas de Repetição Condicionada Capítulo 4

DIÁRIO DE BORDO
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CAPÍTULO 5 VARIÁVEIS

Até este momento, trabalhamos apenas os estados das 
coisas, como por exemplo: se um sensor está ativado, 
ligar ou desligar um LED. Se parássemos o nosso estudo 
por aqui, teríamos certas limitações, pois ainda há uma 
diferenciação em essência com relação a lógica aprendida 
por nós, até o momento, nesse curso, e a lógica utilizada 
pelos seres humanos. 

Nós, como seres humanos, não somente coletamos dados 
da realidade e, a partir deles, tomamos decisões. Vamos 
ainda mais além, pois fazemos também o armazenamento 
de informações.

Muitas vezes as decisões são tomadas com base em experiências anteriores ao momento no qual 
estamos vivenciando, ou ainda com base na associação de um conjunto de dados completamente 
distintos entre si e distantes no espaço-tempo da realidade, coletados ao longo da vida. 

Podemos relacionar essa lógica de armazenamento de informações com um pendrive: 
armazenamos as músicas que conhecemos e gostamos num pendrive para que, quando 
quisermos, podermos selecionar alguma de nosso gosto e colocar para tocar no nosso rádio. 

Você sabia que: na física, espaço-tempo é o sistema 
de coordenadas utilizado como base para o estudo da 
relatividade restrita e geral, teoria criada por Albert Einstein? 
O tempo unidimensional (1D) e o espaço tridimensional 
(3D) são definidos como uma única variedade de quatro 
dimensões a que se dá o nome de espaço-tempo. 
É cada uma que esses físicos malucos inventam...
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Variáveis Capítulo 5

Pensando assim, a etapa do processamento, que ocorre entre a coleta de dados, as tomadas 
de decisão finais e enfim as atuações, não depende apenas de mecanismos condicionais ou 
repeticionais, mas também de dados previamente armazenados, para que possa ocorrer de fato.

Por exemplo, suponha que você deseja assar um bolo. Sabemos que, para retirar o bolo do 
forno no momento certo é necessário um aprendizado prévio, que só é conquistado após 
muitas tentativas frustradas, com resultados como: bolos murchos, bolos passados, bolos 
sem gosto, bolos completamente queimados, bolos gigantes e bolos “sola de sapato”. 

Com isso, você vai memorizando qual é o tempo, a temperatura, a cor, entre outras 
características, adequadas para que o bolo esteja pronto, ou seja, saber a hora certa de retirar 
um bolo do forno não depende somente de uma informação pronta transmitida, mas também 
de uma conclusão baseada em várias experiências memorizadas. 

Outro exemplo bem comum da necessidade de 
armazenamento de informações é a tão adorada 
prova. Para você tirar uma boa nota na prova e ir bem 
na matéria, entre outras coisas, são necessárias 
longas horas de estudo, para que possa haver um 
pleno armazenamento e entendimento do conteúdo 
passado pelo professor durante as aulas e você 
possa então utilizá-los para responder às questões 
de forma primorosa.
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Para permitir que haja o armazenamento, e, futuramente, o processamento de informações, é 
necessário utilizar duas novas ferramentas (extremamente úteis) de computação: 

Cite pelo menos outras duas ocasiões do seu dia a dia que necessite de 
armazenamento de alguma informação e explique-os:

Você ja ouviu falar sobre o Machine Learning?
Ainda não? Então preste atenção:
Ao utilizarmos a internet, nos deparamos com anúncios de 
venda e notícia muito próximos dos nossos interesses pessoais. 
Isto se deve justamente ao armazenamento das informações 
pesquisadas por você, como: páginas acessadas, vídeos 
assistidos, fotos visualizadas, conteúdos baixados, anúncios 
previamente conferidos, etc. Desta forma, a partir das informações 
armazenadas sobre a sua forma de utilizar a rede e de uma etapa 
de processamento de dados, os sistemas de geração de anúncios 
determinam quais são os produtos e serviços mais relacionados 
com você e assim mais propensos a induzir você a adiquirí-los. 
Isso é chamado de machine learning.” 

CONSTANTESas as VARIÁVEIS
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As constantes são os valores de referência. Pensemos, por exemplo, que se alguém deseja saber 
se uma porção de leite está na temperatura adequada para ser utilizado em uma mamadeira, ao 
colocar o leite no pulso, compara-se com um valor de referência armazenado em nosso cérebro. 
Entretanto, é mais recomendável que para isso utilize-se um termômetro, e verifique se a temperatura 
do leite está por volta de 37ºC. Este valor constitui uma constante numérica de referência para a 
temperatura.

Ainda no mundo das constantes, também encontramos as famosas constantes da natureza, que 
são valores frequentemente encontrados em Leis Físicas ou equações matemáticas, podendo 
ser universais ou descrever alguma característica específica da situação. Como alguns exemplos, 
podemos citar:

Em termos de constantes universais temos o π (lê-se “PI”), que representa a 
razão entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência. Isto é bastante 
instigante, pois  qualquer circunferência que seja, independemente de seu 
tamanho, se bem construída, possui a mesma razão entre o diâmetro e o 
comprimento da circunferência;

Você sabia?
O π (“Pi”) é conhecido desde os babilônios  e egípcios, que já sabiam 
que a razão entre perímetro e diâmetro era maior que 3. Foram 
achadas placas de anotações demonstrando uma aproximação 
superficial (mas para a época bem próxima) do valor de π. 

Você sabia?
c = 3 x 108 m/s = 300000000 m/s. 

Temos também uma constante que é representada pela letra c; é a famosa 
velocidade (constante) da luz, uma das constantes físicas mais importantes;
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Imagine que rápido! Quantas vezes isso é mais rápido que o corredor multicampeão 
Usain Bolt? E que um carro de F1? E que um avião? E que um foquete? Pesquise para 
saber e anote o resultado abaixo:

Você sabia?
ф =1,618. Seu nome se originou da inicial do nome Fídias, escultor 
e arquiteto que foi responsável pela construção do Pártenon, em 
Atenas (entre 447 e 433 a.C.). Mas a história se inicia bem antes, 
pois as pirâmides de Gizé, no Egito, foram construídas utilizando a 
razão áurea (outro nome para o número de ouro). 

Mais um caso de constante na matemática é o número de ouro, representado 
pela letra grega ф (lê-se “Phi (maiúsculo)”).
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Pesquise um pouco mais sobre essas 3 constantes e também pesquise sobre outras 
constantes da natureza importantes na história da humanidade. Aproveite para 
escrever o que você pesquisou: 

As constantes também são úteis para descrever valores próprios de determinadas situações. 
Podemos pensar por exemplo no caso de um contrato por horas de trabalho:

O valor da hora é uma constante estabelecida diretamente no contrato, bem como seus ajustes 
para horas extras, horários noturnos, horas de feriados, etc.

Estes números caracterizam um conjunto de constantes para este contrato, enquanto que 
o salário será determinado a partir de um processamento com base nas constantes e no 
número de horas trabalhadas em cada situação, ou seja: 

Da mesma forma, este conjunto de constantes varia de contrato para contrato, sendo assim 
relacionadas à situação de trabalho em questão. 

SALÁRIO = VALOR CONSTANTE POR HORA X HORAS TRABALHADAS
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Pesquise qual é o valor constante por hora trabalhada para pelo menos três tipos de 
trabalho diferentes e anote no espaço abaixo. 

Podemos também encontrar exemplos físicos deste tipo de constantes. Temos assim o caso do 
som: ele possui velocidade de propagação constante no ar, mas, quando se propaga na água, esta 
velocidade muda, tornando-se maior, ou ainda quando em outros meios, como gases ou líquidos 
distintos, a velocidade do som também será diferente, sendo constante apenas enquanto estiver 
no mesmo meio de propagação. Resumindo: mudando-se o meio, altera-se o valor da constante de 
velocidade do som. Essa é uma constante relacionada a situação, ou melhor ainda, a velocidade do 
som é uma constante relacionada ao meio – se o meio é conhecido, então ela será uma constante 
para o programa. 

Calcule qual será o salário no final do mês para pessoas que trabalhem nesses empregos se 
elas trabalharem um total de: 

 a) 40 horas por semana em 4 semanas;

 b) 6 horas por dia em 22 dias;

 c) 100 horas no total num mês;
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Pesquise qual é a velocidade do som no ar, na água, no vácuo e no vidro. Em qual 
material o som se propaga com a menor velocidade? E o que se propaga com a maior 
velocidade: o som ou a luz?

Pensando bem sobre essa definição de constante e sobre as propriedades 
da velocidade de propagação do som, podemos concluir que se construirmos 
um protótipo que utilize da velocidade do som, e soubermos que seu 
funcionamento ocorrerá apenas no ar, não há porquê utilizar valores variáveis 
para esta velocidade, pois se o meio é o mesmo, a constante não varia.
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Pense e coloque abaixo mais um exemplo que necessite de uma constante no seu dia 
a dia ou nas matérias que você estuda:

Estes valores para as constantes já são definidos previamente nos programas, de forma a permitir 
o processamento. 

Entretanto, ainda é necessário nos atentarmos ao fato de que podem existir também as chamadas 
grandezas dinâmicas, que são os dados que variam ao longo do funcionamento dos programas. 
Daí a necessidade das chamadas “variáveis”. Esta ferramenta de programação é utilizada para 
justamente o que o nome se refere:

Na situação anterior, por exemplo, no qual discutimos que o valor da hora trabalhada negociado 
para um contrato configura uma constante para aquele contrato, é importante ressaltar que tanto 
o salário quanto o número de horas trabalhadas no mês não podem ser descritos por constantes, 
uma vez que variam segundo outros fatores. Assim, tanto o salário quanto o número de horas 
trabalhadas no mês configuram variáveis. 

ARMAZENAR VALORES QUE PODEM SER ALTERADOS
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Não é raro nos depararmos com outras grandezas que necessitam ser rotineiramente alteradas em 
nossas mentes, lembremos de alguns exemplos:

Seria possível dar infinitos outros exemplos de grandezas que não se deixam ser descritas por uma 
constante; isto sem mencionar os diversos valores variáveis ao longo do processamento em si, que 
fogem ao mundo físico. 

A temperatura local é uma grandeza alterada ao longo de 
todo o dia (variável com o tempo), pois não é possível inferir 
que a temperatura de uma cidade seja igual a 20ºC sempre. 
É necessário atualizar de instante em instante a temperatura 
ambiente, como um termômetro em local público que atualiza 
incessantemente o valor da temperatura, trabalhando assim 
sem parar; 

A altura de uma criança e de um adolecente muda com o 
passar dos dias e anos. Conforme uma mãe marca na parede 
esta evolução, ela também deixa claro que até certa idade 
esta altura é uma grandeza dinâmica (variável com o tempo);

A velocidade de um carro necessita ser alterada ao longo 
de todo um percurso, seja por uma mudança de via, farol 
de trânsito, uma vovózinha atravessando a rua, um quebra-
molas, um cachorrinho brincando com seu amigo, uma 
faixa de pedestres, ou qualquer outro item de trânsito. 
Desta forma, também não é possível deixar uma velocidade 
constante para o carro em uma situação real, de forma que 
a sua velocidade no instante, dita velocidade instantânea, 
também é uma grandeza dinâmica.



29

VariáveisCapítulo 5

Para exemplificar essa última ideia, suponha que queiramos usar um sensor de temperatura 
para fazer exatamente dez medições sucessivas; para que isso seja possível, temos que utilizar 
uma estrutura para contar quantas vezes a temperatura já foi medida, sendo necessário fazer o 
armazenamento do número de medições já realizadas. Sendo assim, como queremos medir a 
temperatura 10 vezes, o número de vezes que ela já foi medida é armazenada no programa como 
uma variável - podemos utilizar a letra “Y” para indicar essa variável - que a cada nova medida passa 
a possuir uma unidade a mais que a anterior, para que assim possamos ter o controle de quantas 
medições faltam acontecer (note que começamos com Y = 0, pois isso indica que não foi feita 
nenhuma medida ainda). Desse modo, se Y for menor do que 10, o programa continua a fazer as 
medições, parando apenas quando tivermos: Y = 10. Dessa forma, fica claro que “Y” (número de 
medições de temperatura realizadas) precisa ser armazenada na forma de uma variável. 

O nome e o tipo são fixados assim que a variável é criada, por exemplo: 

X (nome) é uma variável numérica inteira (tipo)                        isto representa que X é uma variável 
que assume apenas valores numéricos inteiros. A partir daí, os valores para X podem ser definidos 
e alterados ao longo do programa (valor). 

Suponha que X seja a medida da temperatura, como no exemplo comentado anteriormente, e que 
esta temperatura seja medida a cada 15 minutos a partir das 14h00, sendo que o processo continue 
até às 16h e 15min. Teríamos a cada 15 minutos uma atualização do valor de X, obtendo o seguinte 
histórico fictício para a variável:

As variáveis são justamente ferramentas de programação que podem ter seus valores 
alterados ao longo do programa.
De maneira bem simplificada, elas possuem apenas três características:

NOME    |    TIPO    |    VALOR
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Horário Valor de X Horário Valor de X

14h00 25 15h15 21

14h15 27 15h30 20

14h30 26 15h45 22

14h45 23 16h00 20

15h00 24 16h15 19

Note que os valores apresentados na tabela não possuem unidade. De fato, pois estamos 
falando apenas do que é contido na variável X; já a grandeza temperatura, sim, possui unidade, 
que neste caso específico é o “ºC” (graus Celsius), mas isto é uma interpretação que será dada 
posteriormente à variável. 

Temos então que X, propriamente dizendo, contém apenas o número, e o programa não dá 
qualquer interpretação a ele por si só, ou seja, o programa te dá o valor e depende de você fazer 
a análise deste (lembre-se de que o computador não pensa sozinho, e, que é você que tem que 
pensar por ele).

Já pensou nas inúmeras possibilidades de utilização de variáveis no nosso dia a dia? 
Imagine alguns exemplos e transcreva-os abaixo.
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Além disso, é importante ressaltar também que as variáveis contém apenas seus valores atuais, 
não armazenando consigo um registo de seus valores anteriores. Caso estes valores anteriores 
sejam necessários, ou seja, caso o programa precise registrá-las e armazená-las de forma 
permanente, será preciso usar ou de outras variáveis, ou de ferramentas de armazenamento que 
serão discutidas em breve. 

Para esse intuito, existem ferramentas como: bancos de dados, arquivos, alguns tipos de 
memórias, entre outros, em que os dados são armazenados para que sejam acessados tanto 
posteriormente à execução do programa, quanto por outros programas simultaneamente. Este é o 
caso quando gravamos um áudio ou tiramos uma foto. Neste casos, as informações abandonam 
as variáveis, próprias do programa, e são salvas diretamente na memória, permitindo o acesso 
por qualquer programa compatível.

Vamos armazenar a posição de um ator em uma variável, e utilizá-la como parâmetro para 
controlar um LED. 

No S4A, na guia movimentos do ator, há a opção de acessar o valor de sua coordenada horizontal, 
através do bloco “posição x”;  este valor indica justamente a posição na qual o ator está em 
relação à horizontal. É importante (e necessário) conhecer a referência (ponto zero) utilizada 
pelo S4A, para que os números usados tenham sentido; neste caso, o zero está localizado na 
parte central da tela, e, conforme o ator desloca-se para a direita, a coordenada torna-se cada vez 
mais positiva, e conforme ele se desloca para a esquerda, fica cada vez mais negativa.

Controlando um LED a partir da posição do ato.

Exemplo 1
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Construiremos um programa no qual, se a posição do ator for maior que 20, um LED deverá ser 
aceso, e se for menor, apagado. Além disso, movimentaremos o ator utilizando as teclas “seta 
esquerda” e “seta direita” do teclado do seu computador.

Obs.: a montagem do circuito pode ser feita como a seguir – para mais informações veja o 
manual do StepKit ou leia os apêndices no final da apostila.

Obs.: A construção lógica do programa 
pode ser vista na figura ao lado:
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Já construímos programas nos quais era necessário realizar a leitura de sensores digitais, 
entretanto, nenhuma vez armazenamos o valor destas leituras. É possível armazenar as leituras 
de sensores digitais e construir as condicionais a partir dela. Pensando nisso, refaremos o 
clássico exemplo de controlar um LED a partir de um botão no teclado usando nossas novas 
ferramentas, as variáveis.

Obs.: a montagem do circuito para esta atividade é idêntica a do exemplo 1; para mais 
informações, leia as descrições contidas no manual do StepKit.

Atividade 1

Controlando um LED a partir de variáveis
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Continuando com a prática do conceito de variáveis, criaremos um ator capaz de responder 
perguntas sobre a tabuada.
 
Inicialmente, o ator deve perguntar a você os dois números que serão multiplicados; após a 
sua escolha ele deve armazená-los em variáveis. Posteriormente, a conta deve ser realizada e o 
resultado dito pelo ator.

Obs.: note que, para esse exemplo, não haverá montagem do circuito eletrônico. A construção 
lógica do programa pode ser vista na figura abaixo:

Programa que resolve a tabuada

Exemplo 2
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Agora vamos ver se você está craque em tabuada. Crie um programa no qual o ator lhe pergunte 
o resultado de alguma multiplicação, espere a sua resposta, e informe se você respondeu 
corretamente ou não.

Como um adendo ao programa, se você respondeu errado, além de indicar o erro, o ator deve 
dizer qual é a resposta certa.

Obs.: note que, para esse exemplo, não haverá montagem do circuito eletrônico

Programa que corrige a tabuada

Atividade 2
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Vamos contar quantas vezes um botão foi pressionado?
É possível contar quantas vezes um botão foi pressionado observando a sua variação.

Todas as vezes que o botão sobe de nível lógico e retorna (vai pra 1 e depois volta pra zero), 
quer dizer que ele foi pressionado e solto uma vez. 

Para o computador fazer essa contagem, é necessário que o programa aguarde que o botão vá 
para nível lógico alto (pressionado), depois aguarde que vá para nível baixo (relaxado), para daí 
conseguir armazenar a informação de que ele foi pressionado. Construiremos um projeto no 
qual um ator no Scratch nos informará o número de vezes que um botão foi pressionado, e este 
contador será zerado quando outro botão for pressionado.

Obs.: os botões que serão utilizados nesse exemplo são os do teclado do computador. Note 
que, para esse exemplo, não haverá montagem do circuito eletrônico. A construção lógica do 
programa pode ser vista na figura abaixo:

Programa que conta o número de vezes que é pressionado

Exemplo 3
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Utilizando da mesma lógica, construa um programa no qual, quando um botão for pressionado 
duas vezes, o LED deve ser aceso, e, quando for pressionado uma vez, o LED deve ser apagado.

Obs.: a montagem do circuito pode ser feita como a seguir – para mais informações, veja o 
manual do StepKit ou leia os apêndices no final da apostila.

Apagando e acendendo um LED utilizando diferentes combinações com o botão

Atividade 3
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DIÁRIO DE BORDO
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DIÁRIO DE BORDO
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DIÁRIO DE BORDO
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Projeto

Você está preparado pra a nossa grande Aventura? Vamos construir um projeto para transformar 
o mundo? O planeta está contando com você!! Então vamos lá, mãos à obra! 

Se esforce para fazer um bom trabalho e divirta-se no caminho, para que, no final do projeto, 
você receba a sua medalha de Cientista Mirim Júnior!  

Defina o tema e as justificativas
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Defina o problema que vai ser resolvido com o projeto
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Defina os conhecimentos necessários para se desenvolver o projeto
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Defina os materiais necessários para a realização do projeto
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Faça um cronograma de realização das tarefas para construção do projeto
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Faça a divisão das tarefas para cada integrante do grupo






