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Programar e divertir 

O pai do AgenteX programou o minijogo “OperaçõesX”, como mostra a figura abaixo. 

 A  

×3 Etapa 1 ×2 
 G  

+2 Etapa 2 +3 
 N  

÷5 Etapa 3 ÷3 
 T  

−16 Etapa 4 −12 
 X  

 
O jogador introduz um número inteiro, à sua escolha, no espaço A.  

Na etapa 1, escolhe um lado (esquerdo ou direito), realiza essa operação com o número do espaço A, determinando 
o número do espaço G. De seguida, na etapa 2, volta a escolher um lado e com o número do espaço G determina o 
número do espaço N. Nas etapas seguintes, procede da mesma forma até determinar o número do espaço X. No 
conjunto das quatro etapas, pode escolher, apenas uma vez, operações consecutivas do mesmo lado. 

O AgenteX e o pai introduziram números diferentes no espaço A e obtiveram o mesmo número no espaço X. 
Perceberam, então, que podem escolher números diferentes no espaço A e obter o mesmo número no espaço X. 

Investiga com que números introduzidos no espaço A se obtém o número 17 no espaço X. 

Explica todas as tuas conclusões. 

Prazo de resposta: 30 de abril  
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Investigação: 
1) Investigação enviada pelo Agente MINI046 - Lourenço Lúcio do Colégio Salesianos Funchal. 

Sei que o espaço X é 17. Sei também que a subtração é “inversa” da adição e a divisão é inversa a 
multiplicação. Então fiz o percurso a partir do 17 para cima, mudando as operações para o “inverso”: 

 

17 adicionei 16 (em vez de subtrair) =33 
33 multipliquei por 5 (em vez de dividir) =165 
165 subtrai 3 (em vez de somar)=162 
162 dividi por 3 (em vez de multiplicar) = 54 
  
Fiz o mesmo usando outro percurso a partir do 17. 
17 adicionei 16 (em vez de subtrair) =33 
33 multipliquei por 3 (em vez de dividir) =99 
99 subtrai 3 (em vez de somar)=96 
96 dividi por 3 (em vez de multiplicar) = 32 
 
Fiz o mesmo para todas as hipóteses possíveis como esta nos esquemas a verde. 
Posso concluir que os números que se obtém o numero 17 no espaço X é o 32, 54 e 71. 
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2) Investigação enviada pela Agente MINI126 - Margarida Sousa da Escola EBS de Machico. 
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3) Investigação enviada pelo Agente Mini603 - Fabian Fernandes da Escola EB/PE de Sto António e 
Curral das Freiras. 
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