
2018 Novembro 

Problema 2:   O Web Summit e a importância de saber programar 

 

O Pedro, 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.  

 

Viu com grande curiosidade e interesse, entre uma infinidade de coisas, a entrevista ao Campeão 

do Mundo de Fórmula 1 Niko Rosberg (pode ver aqui) que actualmente investe em start ups e que 

falou sobre a forma como, nos carros actuais, a informação é constante recolhida no interior dos 

veículos por sensores adequados e logo processada localmente sendo as afinações necessárias 

feitas de imediato. 

 

E isto está a acontecer nas empresas1... e nos campos de batalha2! 

Frequentador assíduo do nosso Clube 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.  

E a Matemática é indispensável para trabalhar na era digital… 

Como é ambicioso e pensa no futuro resolveu aprender a fazer um programa. Descarregou o 

JustBasic, instalou-o e meteu mãos à obra.  

                                                           
1 Veja a apresentação de Yves Bernaert, Director da Accenture, dia 7 às 16 horas. 
2 Veja a apresentação de Palmer Luckey, fundador da Oculus, dia 8 às 15 40. 

https://www.youtube.com/watch?v=5gzg0uTIWIo
http://www.clube.spm.pt/arquivo/4194


A sua imaginação permite-lhe criar os próprios programas. 

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. 

E, já agora, que tal escrever o programa, compilá-lo, corrê-lo e confirmar o resultado a que 

chegou. 

Nota final 

Mas, de facto, aquilo de que o Pedro gostou mais foi de intervenções como a do Presidente da 

República, mas não só, que sublinharam a importância de que as poderosas novas tecnologias só 

sejam usadas para o bem das pessoas:  

                          Que se defendam os valores essenciais e que ninguém fique esquecido 


