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Introdução 

Caro leitor/a, já referimos mais de uma vez a importância de, no mundo digital que está a nascer, 

começar a saber programar desde muito cedo. Pode ver este esta opinião defendida por Cédric Villani 

aqui e por John Chambers, CEO da Cisco a maior empresa de redes do mundo, aqui.   

Pois neste problema propomos a elaboração de um pequeno programa em Just Basic. 

O problema 

Se aceitou o desafio que lançamos na resolução do problema 2 do mês passado, e que pode ver aqui, 

pode ter interesse em testar se a regra que referimos falha para algum número C de casas.  

Recordamos que, a ser válida, a regra permite ao nosso carteiro Silva, de forma facílima, dado o 

número C de casas obter o número N da última casa a receber correio: basta escrever C na base 2 e 

passar o 1 da esquerda para a direita para obter N na base 2!  

Por exemplo se C = 11100010001 será N = 11000100011, tudo na base 2. 

E para fazer o teste, porque não escrever um programa simples, em Just Basic (pode descarregar aqui), 

que peça um inteiro positivo C, o número de casas, e, usando o algoritmo que descrevemos na 

resolução do problema 2, obtenha o número N da última casa a receber correio? 

E depois, que teste se a regra se verifica imprimindo, além de C e N  na base 2, um V ou F conforme 

detecte ou não a validade da mesma. 

Pode mesmo pensar em pô-lo a fazer o teste para C desde 2 até um valor muito alto, por exemplo 225, 

muito maior que o número de habitantes de uma cidade, o que serviria perfeitamente ao Silva mas 

não tranquilizaria uma mente matemática curiosa e exigente! 

Pois é a escrita desse programa que deixamos como desafio a pensar principalmente na malta jovem: 

mãos à obra que vai ser divertido. 

Se tem alunos no básico ou secundário com gosto pela matemática porque não encorajá-los a tentar: 

com uma pequena ajuda é fácil e, além de ser um bom elemento de formação, é muito compensador. 

Se ao correr o programa conseguirem arranjar um contraexemplo a regra cai, mas caso contrário põe-

se outro desafio fascinante: será possível mostrar que a regra é válida para todo o C natural? 

E aqui o programa já não ajuda… 

http://www.clube.spm.pt/arquivo/4194
https://www.youtube.com/watch?v=MwmNQEjnZQg
http://www.clube.spm.pt/arquivo/5752
http://download.cnet.com/Just-BASIC/3000-2069_4-10329497.html

