
 

Problema 1: Resolução 

 

Suponha, como sugerimos, que tem um contador inicializado a zero e que percorre o 

fio, a partir de uma das extremidades, incrementando o contador de 1 cada vez que 

corta a horizontal que passa pelo prego deixando-o pela direita e reduz 1 ao contador 

se deixar o predo pela esquerda. 

Se no fim o contador indicar zero é porque pode formar, com os incrementos 

efectuados, uma sequência com tantos 1´s como -1´s. Se reparar num 1 e num -1 

consecutivos nessa sequência isso significa que passou de um semiplano a outro e 

regressou ao primeiro deixando o prego por lados diferentes.  

Para o nosso objectivo, saber se o quadro cai, isso é equivalente a não ter deixado o 

semiplano inicial como pode ver na figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos então eliminar o 1 e o -1 na sequência. Claro que nos é possível proceder 

desta forma até eliminar todos os elementos da sequência.  Isso significa que tudo 

se passa como se não tivéssemos saído do semiplano inicial e o quadro cai. 

Deixamos ao leitor/a, como desafio, verificar se, quando a sequência de 1´s e -1´s 

tem soma não nula, o quadro não cai1. 

 

                                                           
1 Se tiver dificuldade veja o Apêndice no fim. 



 

 

Repare agora que, da forma que apresentamos abaixo, o quadro só cai se retirar o 

prego da direita… 

 

 

 

 

 

A sequência relativa ao prego da esquerda tem soma zero e a relativa ao prego da 

direita tem soma quatro. 

Mas é fácil alterar a parte final do percurso de forma a manter nula a soma da 

sequência relativa ao prego da esquerda, mas anulando a do prego da direita:     

 

 

 

 

Agora só tem que se certificar que, com os dois pregos, o quadro não cai… 

 



Apêndice 

Como atravessamos a horizontal que passa pelo prego um número par de vezes o 

número de 1’s e -1’s é par logo a soma da sequência é par. 

Emparelhando 1´s e -1´s consecutivos chegamos a uma sequência só com -1´s ou só 

com 1´s. 

Se a sequência só tem -1´s é fácil ver que o número de pares de -1´s é o número de 

voltas em torno do prego: o quadro não cai. 

Se a sequência fica só com 1´s, então, se forem só dois o prego fica pendurado da 

forma habitual se forem mais o número de voltas em torno do prego é o número de 

pares de 1’s menos um. Em qualquer dos casos o quadro não cai.  


