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Motivação para desenvolver o programa: 

Inicialmente, tínhamos a idéia de criar um sistema de cadastro de produtos, que tinha 

como funções básicas adicionar itens em um banco de dados e retirá-los de lá. Um 

sistema um pouco manual, com poucas funcionalidades, porém após isso, pensamos 

na possibilidade da criação de um jogo, que estaria ao alcance dos nossos 

conhecimentos de computação, que não se necessita de computação gráfica avançada 

ou qualquer outro tipo de requisito que ainda iríamos aprender ao longo do curso.  

Dessa forma, pensou-se então no Jogo da forca, que muitos conhecem e que é jogado 

até hoje. Após definida a criação de tal jogo, pensamos nos desafios que esse nos 

traria, como a lógica que seria empregada e os recursos que seriam necessários. 

Talvez essa parte que nos motivou mais, pois teremos que utilizar todo o 

conhecimento adquirido ao longo desse início de curso, teremos que buscar soluções 

que ainda não aprendemos ou sequer iremos aprender, buscar conhecimento sozinhos 

e resolver problemas reais que necessitam de soluções mais complexas. 

Um ponto muito interessante que despertou também a motivação dos integrantes é a 

participação de todos em um projeto, que requer trabalho em equipe, organização, 

onde temos prazos estipulados, e o desenvolvimento de um trabalho muito mais 

profissional. Isso nos levou a uma situação real de mercado, como se estivéssemos em 

uma empresa, realmente trabalhando em um projeto. 

A principio pensou-se que seria algo fácil a criação da forca, porém o mais divertido 

foram às idéias que surgiram, as novas funcionalidades que criamos e os desafios que 

foram surgindo para suprir as necessidades destas novas idéias. Resumidamente, o 

projeto se tornou cada vez mais difícil e complexo, e por incrível que vos pareça, 

despertou cada vez mais seus integrantes. 

Pensamos também em aplicar o máximo do nosso conhecimento, tornando o 

programa cada vez mais eficiente, fora do padrão comum, com mais funções, tornar 

nosso código o mais legível e eficaz possível, assim deixá-lo o mais modular possível, 

ou seja, funções que se comuniquem ao longo da execução do jogo, deixando as 

funções do código o mais independentes possível, deixando assim nosso projeto o 

mais limpo e de fácil manutenção. 
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Tudo isso motivou muito os integrantes, pois pela primeira vez estamos trabalhando 

em equipe e em um projeto que requer o máximo de todos, ou seja, pela primeira vez 

estamos o mais próximo do que a vida profissional vai exigir de nós. 

 

 

 

Público Alvo 


O jogo conterá níveis de dificuldades fácil, médio e difícil, isso permitirá que diversas 

pessoas independentes da idade e de seu nível de conhecimento usufruam deste 

aplicativo, assim escolhendo a dificuldade conforme a opinião do usuário. Logo, 

qualquer pessoa pode jogar o Forca. 

 

 

Entradas e Saídas 
 

Entradas: 

 Será possível escolher a opção inicial, entre elas: Iniciar jogo, Continuar, Ranking, 
Ajuda, Sobre e Sair. 

 No novo jogo, será apresentada a opção de jogar contra a máquina ou jogar em 
dupla. 

 Ao iniciar ou continuar um jogo deverá inserir seu nome. 
 Quando jogar em dupla, outro jogador inserirá a dica e a palavra. 
 Quando jogar contra o computador, o jogador poderá escolher entre os níveis 

Fácil, Médio e Difícil. 
 Durante o jogo o usuário irá digitar letras conforme a sua intuição. 
 Será possível a qualquer momento sair do jogo ou salvar a partida. 
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Saídas: 

 Será possível visualizar o ranking com os melhores jogadores, ajuda e sobre; 
 Quando for inserido o nome no novo jogo, o sistema por uma verificação 

retornará: Jogo criado com sucesso, caso não exista nenhum usuário salvo com 
aquele nome e Usuário já existente, caso já exista um usuário com tal nome; 

 Durante o jogo, se houver o erro de uma letra será desenhado um membro do 
corpo de um homem, como em um jogo da forca tradicional, e mostrará a letra 
já utilizada, se acertar preencherá a letra no seu devido campo e mostrará a 
letra já utilizada, caso digite uma letra já utilizada será dado uma mensagem 
dizendo “letra já utilizada”; 

 Ao tentar sair do jogo será dada uma mensagem: Deseja salvar a partida, caso 
esteja jogando, ou Deseja realmente sair do jogo, caso não esteja; 

 Durante o jogo, será apresentado um pequeno marcador de tempo; 
 Após o termino do jogo contra o computador, em caso de vitória, será 

apresentado ao jogador sua pontuação e se o mesmo está entre os melhores do 
forca, porém se o usuário perder, será mostrado uma mensagem de apoio para 
o mesmo, alertando que o mesmo poderá ganhar na próxima. 

 

 

 

 

 

DESAFIOS ENCONTRADOS PARA O 

DESENVOLVIMENTO DO JOGO DA FORCA 

 

 Manipulação de arquivos, já que ainda não tivemos esse conceito na 

teoria; 

 Máxima modularização do programa, com uso de funções que deixaram o 

código o mais limpo, eficiente e de fácil manutenção e entendimento; 

 Teremos que trabalhar com strings de forma eficiente, com alocação 

dinâmica de memória, utilizando o conceito de ponteiros, onde o grupo 

ainda não tem uma grande familiaridade, alocação de memória, entre 

outros conceitos que acabaram de ser apresentados na teoria; 
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 Deixar nosso jogo o mais portátil possível, deixando-o pronto para rodar 

em diferentes Sistemas Operacionais, como Windows e Linux, assim 

atingindo o maior número de usuários possível; 

 Entrada constante de dados e verificação dos mesmos; 

  Verificação do tempo que o jogador demora em resolver a palavra chave, 

nunca mexemos com funções time; 

 Desenvolvimento de um sistema de pontuação eficiente, que gera pontos 

dependendo da dificuldade da palavra e o tempo que o jogador leva pra 

resolver a mesma. 

Resumidamente, estaremos trabalhando com todos os conceitos aprendidos até 

então, e não de forma separada. Estaremos unindo todo nosso conhecimento em 

programação em um só projeto. Assim, teremos que aliar tudo oque fizemos de forma 

separada em pequenos trabalhos de forma eficiente. Talvez esse seja nosso maior 

desafio. E buscar conhecimento que não foi ou será aprendido no curso. 

 

 

 

Quais serão as funcionalidades do programa 

 Jogar em dupla ou contra o computador; 

 Diferentes níveis de dificuldade; 

 Pontuação, que será dada pelo nível de dificuldade e tempo para resolução da 

palavra chave, onde o sistema classifica os melhores; 

 Possibilidade de pausar a qualquer momento o jogo; 

 Continuar um jogo salvo; 

 Ranking com os melhores jogadores; 

 Verificação do tempo que o jogador demora pra resolver a palavra chave; 

 Sistema completo de ajuda. 

 

 


