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Código colorido 

 

Na escola do AgenteX realizou-se uma prova de orientação. 

O AgenteX criou um código de cores para identificar cada um dos alunos participantes. Cada código é composto 
por 7 marcas coloridas - duas vermelhas, duas douradas e três azuis - de tal forma que: 

• não existem marcas da mesma cor consecutivas; 
• o código nunca começa e termina com a mesma cor; 
• o código dos rapazes inicia com azul e os restantes códigos pertencem às raparigas. 

Poderá haver mais rapazes ou mais raparigas nesta prova? 

 

Explica todas as tuas conclusões. 
Prazo de resposta: 14 de fevereiro   
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Investigação: 
1) Investigação enviada pela Agente MAX323 - Ana Abreu da EB123/PE Bartolomeu Perestrelo 
 

Comecei por ver quantos códigos começados em azul eu iria conseguir fazer. 
Criei hipóteses de onde poderia colocar o azul e depois foi vendo onde poderia colocar o vermelho assim 
pintando os lugares restantes de amarelo. 
Depois, criei novas hipóteses recordando que eram apenas duas bolinhas, repeti o mesmo processo  e 
cheguei á conclusão: 

▪os rapazes têm 12 códigos 
▪as raparigas têm 16 códigos 

 
 
 

R: Nesta prova tem mais raparigas do que rapazes não só porque têm 16 códigos mas também porque tinham 
mas opções do começo do código dando assim mais códigos para elas do que para os rapazes 
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2) Investigação enviada pelo Agente MAX012 - Gonçalo Silva da EBS Dr. Ângelo A. da Silva. 
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