
Problema 1:   O Web Summit e a importância de saber programar 

 

 

 

 

O Henrique, estudante do 10.º ano, já percebeu que vai viver num mundo digital.  

Nestes dias tem seguido, através da transmissão direta via internet, o Web Summit.  

E notou que muitos oradores defendem a importância de aprender a programar bem, desde 

muito cedo.  

 

Frequentador assíduo do nosso Clube, ele já tinha visto John Chambers, CEO da Cisco, 

defender esta ideia no último ano (aqui) e também tinha lido o nosso artigo de Novembro de  

2015 (aqui) onde referíamos que Cédric Villani, matemático com a Medalha Fields, dava 

enorme importância à programação como forma de melhorar a performance em Matemática 

(é a coisa mais próxima de uma demonstração, disse) de alunos do ensino básico e 

secundário.  

Resolveu, então, aprender a fazer um programa. Descarregou o JustBasic, instalou-o e 

meteu mãos à obra.  

Como tem imaginação cria os próprios programas. 

https://www.youtube.com/watch?v=MwmNQEjnZQg
http://www.clube.spm.pt/arquivo/4194


 

Agora acabou de programar um que faz o seguinte: 

 

i) Cativa 100 bytes de memória e numera-os de 1 a 100. 

ii) Escreve um em todas as 100 posições: 

                      111111111111……1111111111111111111111111               (cem vezes) 

iii) Entra numa rotina que varre as 100 posições 99 vezes: 

Na primeira vez passa de um a zero as posições múltiplas de 2: a sequência fica 

com o valor 1 nas posições ímpares e zero nas posições pares. 

A segunda vez altera o valor das posições múltiplas de três: as que tinham 1 

passam a zero e as que têm zero passavam a um. 

A terceira vez altera o valor das posições que múltiplas de quatro: as que têm 1 

passam a zero e as que têm zero passavam a um. 

E assim sucessivamente: na passagem N altera o valor das posições que são 

múltiplas de N+1: as que têm um passam a zero e as que tinham zero passam a 

um. 

E termina na passagem 99 onde altera de zero para um ou de um para zero o 

valor da posição 100. 

iv) Finalmente imprime os valores existentes nas cem posições. 

 

Depois compilou e correu o programa. 

Caro leitor/a, é capaz de descobrir quais as posições que ficaram com o valor 1?  

Não precisa de correr qualquer programa: basta pensar um pouco. 


