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RESUMO: Neste projeto, serão estudadas coisas sobre Programação, Linguagem de 
Programação, Linguagem C++, Vírus, Anti-Vírus, aplicativos de aprendizagem sobre 
programação C++, trabalho com Scripts e outras linguagens de programação. 
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INTRODUÇÃO 

As Linguagens de Programação foram criadas para resolver qualquer problema na 

área tecnológica computacional, sempre estão em constante avanço para ajudar nos 

problemas mais difíceis e cada uma tem uma particularidade diferente. É por meio dela que 

o programador se comunica com a máquina (ou hardware), é como uma linguagem formal 

formada por símbolos, números, dados e etc. Isso faz o controle do comportamento de uma 

máquina e existem muitas linguagens, pois há muitas maneiras de transmitir um comando 

para alcançar um objetivo. 

Existem vários tipos de linguagem de Programação, alguns exemplos são: 

Paradigma de Programação, Paradigma Procedural ou Imperativo, Paradigma Orientado a 

Objetos (OOP), Alto Nível, Tradutor, Compilador, Baixo Nível, Linguagem de Máquina e 

Linguagem Assembly. 

As principais linguagens de Programação são: Java, JavaScript, Python, Linguagem 

C, Linguagem C++, Linguagem C#, PHP, SQL, Ruby, Assembly, Perl, Google Go, Swift, 

Visual Basic, Linguagem R e Objective-C. 

FIGURA 1: Linguagens de programação 



 

 

FONTE: Google Imagens, 2021 

  

 

OBJETIVO  

Aprender como fazer scripts, como programar computadores, como criar um 

antivírus, como usar as Linguagens de programação.  

 

PROBLEMA E JUSTIFICATIVA  

Na programação é preciso ter o equipamento que se quer estudar mais 

profundamente e a maioria das escolas não têm esse equipamento. Apenas as escolas de 

programação e robótica tem esse equipamento e emprestam para as crianças 

desenvolverem projetos, olhando o tipo de linguagem que eles usam. Será que aprender a 

programação por completo será possível?  

 

MATERIAIS E MÉTODOS (ou Metodologia) 

Pretende-se estudar a linguagem C++, considerada uma Linguagem de 

Programação de nível médio, sendo uma das mais populares. Depois de conhecer bem a 

linguagem C++, haverá condições de, junto com outras ferramentas, aprofundar-se no 

estudo da programação em outras linguagens. 

Para iniciar-se os estudos das linguagens de programação, foi encontrado o 

aplicativo Grasshopper. Nele é possível aprender alguns tipos de linguagens através da 

passagem por níveis de dificuldade. Pretende-se iniciar os estudos pela linguagem C++. 

 

FIGURA 2: Aplicativo Grasshooper 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Após encontrar o aplicativo Grasshopper, iniciou-se os estudos. O aplicativo divide 

as aprendizagens em níveis. Até o mês de Setembro, foi possível chegar ao capítulo 2. 

Segue abaixo os aprendizados apenas dos primeiros níveis. 

 

Capítulo 1 - Fundamentals 

Aprendi o início da programação estilo Grasshopper, conhecendo as “Drawing Shapes”, 

os “Variables”, “Arrays”, “If Statements”, “Operators”, “Loops”, “Loops II”, “Object 

Expressions”, “Climb The Mountain”. 

- Drawing Shapes - Usados para indicar uma cor, os IDs são letras que são usadas 

para formas as palavras em inglês, como “b” para “blue” (Azul), “r” para “red” 

(Vermelho) e etc. 

- Variables - São usados para criar uma função, como “var Money” ou “var Garden” e 

etc. 

- Arrays - Lista de itens  

- If Statements - Usados para fazer algo se algo específico acontecer, se não 

acontecer esse algo específico, o Ig statement não fará nada. (Exceto se tiver um 

else if statement dentro do if statement) 

- Operators - Usados para fazer contas dentro do código. 

- Loops - São usados para repetir um código de acordo com o número de itens em 

uma array ou string. 

- Loops II - Usado para repetir um código repetidamente um número específico de 

vezes. 

- Object Expressions - Usadas para acessar a propriedade de um objeto, como uma 

string ou Array. 



 
- Climb The Mountain - Como achar um item específico dentro de uma Array. 

 

Capítulo 2:  

Aprendi sobre Altered Strings, Variables Scopes, Assignment Operators, Function, 

Recursion e Array Method. 

- Altered Strings - Procurar dentro de uma string, ter os caracteres contados, ser 

combinado ou substituído por outra string. 

- Variables Scopes - Igual a um Variable porém só pode ser colocado na barra de 

código onde é criado. 

- Assignment Operators - Mudam o valor de um Variable. 

- Function - Salva um bloco de código. 

- Recursion - Quando uma Function é usada dentro de sua própria definição. 

- Array Method - Functions usadas para modificar Arrays, criar novas Arrays de já 

existentes ou usar Array Elements como argumentos para Functions. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O aplicativo utilizado é muito bom, porém ele não usa uma linguagem de 

programação real, ele tem a sua própria linguagem. O objetivo é aprender a lógica de 

programação e não uma linguagem específica. Para o ano que vem pretende-se iniciar os 

estudos com alguma linguagem de programação real, como por exemplo a C++ que é uma 

das mais utilizadas no mundo todo. 
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