
2021  Julho 

                                  Acendeu-se uma luz no cérebro da Rita …                                          

 
Lembra-se que, depois do Professor Antunes ter lançado, à Rita, ao Bernardo e ao João, um desafio 

“ainda mais desafiante”, encontrar o frasco mortal num caso em que os animais morrem ao fim de 

doze horas e o prazo da DGS se mantém, pode ver aqui, tinham os três ficado a pensar…  

Até que o nosso professor começou a notar a extrema concentração da espertíssima Rita que depois 

de pôr a mão na testa, refletindo intensamente, inclinou-se, apoiou a ponta do lápis sobre a folha de 

papel e começou a pensar alto: 

Rita (R): - São os animais que nos vão dizer qual é o frasco envenenado. Mas os animais não falam, a 

informação que cada um transmite é dada pelo seu estado vivo ou morto, 1 ou 0. Um único animal 

fornece 21 unidades de informação através do seu estado, vivo ou morto, o que permite referenciar 

dois frascos. Com dois animais já conseguimos 22 unidades de informação, 00, 01, 10, 11, o que nos 

permite referenciar 22 frascos. Com dez animais conseguimos 210sequências de 0´s e 1´s o que já 

permite referenciar os 1024 (igual a 210)  frascos. 

João (J): - Estou a ver a tua ideia, passa por numerar os frascos com sequências de zeros e uns. 

R: - Nem mais e para isso numero-os, de 1 a 10241, e escrevo o número de cada um na base 2. E recorro 

aos nossos animais para identificar a posição dos 1´s no número F do frasco fatal. 

Bernardo (B): - Vais ter de numerar os animais, de 1 a 10 … 

R: - Certo, e de seguida dou ao animal i uma mistura do conteúdo dos frascos cujo número binário tem 

o dígito 1 na posição i. Doze horas depois, se o animal estiver vivo o dígito nessa posição é 0 se estiver 

morto é 1. Inóculo na mesma altura os dez animais deste modo … 

J:- … e, ao fim de doze horas, a sequência dos dez animais, vivos e mortos, dá-te a localização dos zeros 

e uns no número F do frasco que procuramos. Brilhante Rita, mesmo a tempo do nosso Almirante 

comunicar o resultado à DGS! 

O Professor Antunes estava embevecido. Assim dá gosto pensava de si para si. 

Professor Antunes (PA): - Já agora, seria possível usarem menos animais? 

R: - Claro que não, com N animais obtemos 2𝑁 sequências de zeros e uns. Se 𝑁 < 10, então 2𝑁 <

1024 e alguns frascos não seriam referenciados, e um deles poderia ser o que nos interessa.  

 

Problema 21             

B: - Ó Professor já agora, que estamos com a mão na massa, podia propor o programa de que nos 

falou. 

 
1 De facto, a numeração deve ser feita de 0 a 1023 para que o número na base 2 não exceda os 10 dígitos. 

https://clube.spm.pt/files/Prob_01_2021_07%20(3).pdf


PA: - Com todo o gosto e estou certo de que vai ser canja para vocês. Pois tentem elaborar um 

programa que peça o número do frasco envenenado, na base dez, o input do programa, e, designando 

os animais com as letras A, B, C,…, J, faça o print de uma lista dos animais que, depois das inoculações 

que vocês sugeriram, vão permanecer vivos. 

R: - Vamos já fazer o download do JustBasic … aqui.  

E meteram mãos à obra…o Professor Antunes apoiou. 

 

 

 

https://just-basic.soft112.com/

