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RESUMO:  
Hoje em dia, os idosos usam amplamente a tecnologia para se comunicar por meio de 
chamadas de áudio e vídeo. Depois de um ano de pandemia, cada vez mais pessoas com 
mais de 60 anos utilizam tecnologia para compras diárias, pesquisas de preços de produtos, 
pesquisas na Internet sobre vários tópicos e a diversão de acessar redes sociais.No Brasil, 
58% das pessoas com mais de 60 anos usam o celular para acessar a Internet e apenas 
8% usam o computador para acessar a Internet. Por falta de conhecimento e conexão com 
ferramentas técnicas, muitas pessoas têm dificuldade em executar comandos básicos e, 
muitas vezes, por falta de conhecimento, alteram suas configurações ao tentar usar um 
smartphone. O objetivo do projeto é impedir que os idosos mudem as configurações do seu 
aparelho smartphone para evitar sua danificação. O método utilizado será criar um app que 
evite as mudanças de configurações do smartphone. 
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INTRODUÇÃO 

Os idosos hoje em dia tem usado muito a tecnologia para comunicação por 

chamadas de vídeos de áudio. Após um ano de pandemia cada dia mais pessoas acima de 

60 anos estão incluindo a tecnologia no seu dia a dia, para fazer compras, pesquisas de 

preços de produtos, pesquisas na internet sobre diversos assuntos e também acessando 

as redes sociais por diversão. 

No Brasil 58% dos idosos acima de 60 anos usam o celular para acessar a internet 

e somente 8% acessam via computador. 

Devido a falta de conhecimento e contato com as ferramentas tecnológicas muitos 

têm dificuldade  em executar comandos básicos e muitas vezes por desconhecimento 



 

alteram as configurações do smartphone ao tentar utilizá-lo. Hoje em dia o objetivo é retirar 

a opção de mudança de configuração e talvez a opção de bloquear apps para que não 

sejam usados ou para que precise de uma senha. 

Essa falta de conhecimento pode trazer problemas como: esquecer a senha, vazar 

dados pessoais, colocar a própria vida em risco, baixar vírus etc…  

O app que está sendo usado chama Visual Studio Code, nele podemos fazer 

diversas linhas de códigos com JS, HTML e CSS. Vantagens: Nele podem ser instalados 

extensões para facilitar a linha de código e extensões que facilitam a organização e que 

deixam o site a ser pré-visualizado. 

Também está sendo usado o sololearn um app que tem várias fases para o 

aprendizado de programação com diferentes linguagens.  

 

IMAGEM 1: Aplicativo Sololearn 

 

FONTE: Google Imagens 

 

OBJETIVO  

Desenvolver um aplicativo com o visual studio code para bloquear algumas funções 

dos smartphones. 



 

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Hoje em dia os idosos têm muita dificuldade de usar os smartphones e às vezes 

acabam estragando o celular mexendo em alguma coisa. Pensando nisso, como blindar as 

configurações básicas do smartphone para evitar que sejam alteradas indevidamente para 

que o idoso fique mais seguro na utilização? 

Uma das consequências disso é impedir a utilização do smartphone e assim  acabar 

gastando o tempo dos netos ou filhos nisso. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Foi pensado como desenvolver um aplicativo para bloquear as configurações do 

smartphone. Pretende-se programar um aplicativo que consiga fazer esse bloqueio no 

smartphone para que não seja mudado somente com uma senha ou um acesso 

administrativo. Para desenvolver o app é necessário o conhecer sobre linguagens de 

programação e para isso será utilizado algumas ferramentas como visual studio code e o 

Sololearn. O VSC é um app da Microsoft para realização de app a partir de códigos, e o 

Sololearn é um app para o aprendizado das linguagens de programação que vamos utilizar. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para poder desenvolver o aplicativo iniciou-se os estudos das linguagens de 

programação através  do Sololearn. Este site é bastante utilizado pois ele ensina de um jeito 

fácil quais são os níveis e tem uma fácil utilização na hora de programar, com um bom 

repositório para os códigos de acordo com o pedido na fase. 

A linguagem escolhida para iniciar os estudos foi o HTML. Como mencionado 

anteriormente o processo de aprendizagem se dá através de níveis, que dentro da 

plataforma ele descreve como versões. Em cada nível aprende-se diferentes comandos que 

contribuem para estruturar a programação em HTML. 

No nível 1, ele explica um pouco sobre a linguagem de HTML e sobre as linguagens 

de: 

- CSS: Apresentação 

- JavaScript: comportamento 

- PHP ou similar: Backend 



 

- CMS: Gerenciamento de Conteúdo. 

Com essa visão mais ampla sobre as linguagens de programação podemos 

entender o básico de tudo.  

No nível 2, começa a parte prática que é a escrita da linha de códigos. Ele fala sobre 

os cabeçalhos HTML que são <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> e <h6>, e fala que para ser 

criada uma linha horizontal você tem que utilizar o comando <hr>. 

 

FIGURA 2: Programação nível. 

 
FONTE: Sololearn, 2021 

 

No nível 3, ele ensina como fazer um parêntese na linha de código que pode ser feito 

a partir do comando: <p>. 

 

 

 

FIGURA 3: Código nível 3 Sololearn. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FONTE: Sololearn, 2021. 

 

FIGURA 4: Resultado do código nível 3 Sololearn. 

 
FONTE: Sololearn, 2021. 

 

No nível 4, ele ensina como fazer uma quebra de linha sem ser um parágrafo e sem 

ser um cabeçalho. A quebra de linha única serve para pular somente uma linha no código. 

 

FIGURA 5: Código do nível 4 Sololearn. 

 

 

 

 

 

FONTE: Sololearn, 2021. 

 

 

FIGURA 6: Resultado do código nível 4 Sololearn. 



 

 

FONTE: Autoral, 2021. 

 

No nível 5, ele fala sobre o <strong> como  <b> e <em> como <i>. 

E fala que os significados dessas tags diferem: <b> e <i> definem texto em negrito e 

itálico, respectivamente, enquanto <strong> e <em> indicam que o texto é "importante". 

 

A seção “Sobre mim” terá um título que está envolvido em uma tag <h1>, junto com dois 

parágrafos que formatam o texto usando as tags. 

 

FIGURA 7: Código do nível 5 Sololearn. 

 

FONTE: Sololearn, 2021. 

 

FIGURA 8: Resultado do código nível 5 Sololearn. 

 

FONTE: Autoral, 2021. 

 

No nível 6, é dito que documentos HTML são compostos de elementos HTML. 



 

Elementos HTML são escritos usando uma tag de início e uma tag de fim, e com o conteúdo 

entre elas. E o elemento body inclui as tags <p>, a tag <br /> o conteúdo. 

 

FIGURA 9: Código do nível 6 Sololearn. 

 

FONTE: Sololearn, 2021. 

 

FIGURA 10: Resultado do código nível 6 Sololearn. 

 

FONTE: Autoral, 2021. 

 

No nível 7, é dito que elementos são muito pequenos. Uma vez que você não pode colocar 

conteúdo dentro de uma tag de quebra, e você não tem uma tag de quebra de abertura e 

fechamento, é um elemento separado e único. 

 

FIGURA 11: Código do nível 7 Sololearn. 

 

FONTE: Sololearn, 2021. 

 

 

 

FIGURA 12: Resultado do código nível 7 Sololearn. 



 

 

FONTE: Sololearn, 2021. 

 

No nível 8, ele diz que atributos fornecem informações adicionais sobre um elemento ou 

tag, ao mesmo tempo que os modificam. A maioria dos atributos tem um valor; o valor 

modifica o atributo. 

 

FIGURA 13: Código do nível 8 Sololearn. 

 

FONTE: Sololearn, 2021. 

 

FIGURA 14: Resultado do código nível 8 Sololearn. 

 

FONTE: Autoral, 2021. 

 

No nível 9, ele diz que podemos modificar a linha horizontal para que tenha uma 

largura de 50 pixels. 

Com o atributo <hr width=”50px” /> 

 

 

 

 

 

FIGURA 15: Código do nível 9 Sololearn. 



 

 

FONTE: Sololearn, 2021. 

 

FIGURA 16: Código do nível 9 Sololearn. 

 

FONTE: Sololearn, 2021. 

 

FIGURA 17: Resultado código do nível 9 Sololearn. 

 

FONTE: Sololearn, 2021. 

 

No nível 10, ele diz que o atributo align é usado para especificar como o texto é alinhado. 



 

Que é quando temos um parágrafo alinhado ao centro e uma linha alinhada à direita. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Espera-se que o projeto tome uma grande importância e uma grande proporção que 

possa ajudar as pessoas que precisam desse tipo de serviço. Neste ano não foram obtidos 

os resultados esperados pois é preciso muito estudo a respeito de programação para poder 

se produzir um aplicativo como esses. Nos próximos anos, com o avanço nos estudos, 

espera-se que seja possível o seu desenvolvimento. 
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