
Problema 1: Resolução 

Caro leitor/a, por falar em aviões o que acha de fazer connosco um voo até à mente do Prof. Torrado para 

acompanhar de perto a sequência dos seus raciocínios. 

O Professor começou por notar que o último passageiro só podia encontrar, livre para se sentar, ou o seu 

lugar, dele Professor, ou o do último passageiro: qualquer outro já teria sido ocupado por algum dos 

outros passageiros que, ao entrar, e vendo que estava livre, o ocupava. 

E intuiu que os dois casos aconteciam com igual probabilidade: os passageiros que ocupam o primeiro e 

último lugares podiam trocar entre si sem afectar a colocação dos restantes. 

Se assim fosse a probabilidade em que tinha pensado seria de 0,5. 

Como tinha tempo o Professor decidiu detalhar a prova. 

Pensou na experiência de “lançar os passageiros na cabina do avião” como um lançamento de dados e na 

distribuição dos passageiros pelos lugares como o resultado do lançamento de dados.  

A aleatoriedade da experiência resultava da forma aleatória como ele escolhia o seu lugar e da forma 

aleatória como cada passageiro, que encontrava o seu lugar ocupado, escolhia o seu lugar. 

 

 

E, de imediato, reconheceu que os resultados destas experiências podiam ser associados dois a dois onde, 

num deles o último passageiro ocupa o seu próprio lugar, e na outra não. 

De facto, pensou, se ele ocupasse um lugar distinto do seu e distinto do lugar do último passageiro o 

detentor do lugar que ele tinha ocupado ocuparia um lugar que não era o seu.  

O dono deste lugar teria de ocupar um outro assento e o processo prosseguiria até que algum passageiro, 

com o seu lugar ocupado, se sentasse no lugar dele Professor ou no lugar do último passageiro, 

aleatoriamente com igual probabilidade.  

Nessa altura, os restantes ocupariam os seus lugares e o último passageiro sentar-se-ia, respetivamente, 

no seu próprio lugar ou no lugar dele Professor Torrado: podia então associar estes dois casos. 

Por outro lado, se ele ocupasse o seu lugar todos os outros ocupariam o lugar certo.  

E podia associar este caso ao caso em que ele ocupava o lugar do último passageiro e, por isso, todos os 

outros ocupariam o seu lugar com exceção do último que ocuparia o seu lugar. 

E tinha finalmente uma prova do resultado, sólida como uma rocha granítica: nesta experiência aleatória 

o número de casos favoráveis e desfavoráveis, igualmente possíveis, eram iguais. 

Nota final:  Alguns leitores deixaram no Facebook a solução a que chegaram: excelente.   

Sugerimos que passem a deixar também o raciocínio que seguiram e que troquem ideias entre si. Isso vai 

enriquecer a rubrica, torná-la mais viva, mais interessante, mais proveitosa e divertida para todos que é 

o que interessa. 


