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Estação Espacial Internacional  

 

A turma do AgenteX realizou um trabalho de ciências sobre tecnologia espacial. 

O AgenteX, o Tiago e a Matilde escolheram a Estação Espacial Internacional (EEI) como tema do trabalho. Um 
construiu uma maquete, o outro fez uma recolha fotográfica e o outro realizou uma apresentação em Prezi , mas 
não necessariamente por esta ordem. 

O professor classificou cada trabalho com uma nota de 1 a 100 pontos. 

• O trabalho da Matilde ficou mais bem classificado do que a maquete.  
• O trabalho do Tiago não foi o mais mal classificado, mas teve menor classificação do que a recolha 

fotográfica.  
• A apresentação em Prezi  obteve mais 4 pontos do que a maquete. 

Que trabalho realizou o AgenteX e qual dos três obteve melhor classificação? 

 

Explica todas as tuas conclusões. 

Prazo de resposta: 14 de dezembro  



Sítio:     https://www.madeira.gov.pt/dre/agentex  E-mail:     agentex@madeira.gov.pt 
 

Investigação: 
1) Investigação enviada pelos Agentes Mini634 - Gabriela Sampaio e Mini635 - Diego Moniz da Escola 

EB23 do Caniço. 
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2) Investigação enviada pela Agente MINI264 - Matilde Vieira da EB/PE de Sto. António e Curral das 
Freiras. 
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3) Investigação enviada pelas Agentes Mini607 - Maria Passos e Mini608 - Marta Jesus do Externato 
da Apresentação de Maria. 

Informações: 

• Tiago – teve menor classificação do que a recolha fotográfica, mas o trabalho dele não foi o pior 
(Tiago não fez a recolha fotográfica) 

• Matilde – teve melhor classificação do que a maquete (Matilde não fez a maquete) 
• Agente X – não temos nenhuma informação 
• Apresentação em Prezi  – melhor classificação do que a maquete 

Opções de pessoas: 

• Maquete – Tiago ou Agente X 
• Recolha fotográfica – Matilde ou Agente X 
• Apresentação em Prezi  – Matilde, Tiago ou Agente X 

 

Todas as opções de classificações de trabalhos: 

1º Apresentação em Prezi                                                                                                                                                                 

2º Maquete    

3º Recolha fotográfica 

Não pode ser pois já há um trabalho que foi pior classificado do que a recolha fotográfica, por isso como a 
recolha fotográfica está em último esta opção não pode ser.      

1º Maquete 

2º Apresentação em Prezi  

3º Recolha fotográfica 

Não pode ser pois já há um trabalho que foi pior classificado do que a recolha fotográfica, por isso como a 
recolha fotográfica está em último esta opção não pode ser.   

1º Maquete 

2º Recolha fotográfica 

3º Apresentação em Prezi  

Não pode ser pois já há um trabalho que foi pior classificado do que a apresentação em Prezi , por isso como 
a apresentação em Prezi  está em último esta opção já não pode ser. 

1º Recolha fotográfica 

2º Maquete 

3º Apresentação em Prezi  
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Não pode ser pois já há um trabalho que foi pior classificado do que a apresentação em Prezi , por isso como 
a apresentação em Prezi  está em último esta opção já não pode ser. 

1º Apresentação em Prezi 

2º Recolha fotográfica  

3º Maquete 

Não pode ser, pois, o Tiago não era o pior e a Matilde já era melhor do que a Maquete por isso só restava o 
Agente X ficar com a maquete, mas depois o Tiago não podia ser a recolha fotográfica e tinha uma pior 
classificação do que a recolha fotográfica por isso a recolha fotográfica teria de ficar em 1º lugar com a 
realização da Matilde. 

 

Então a resposta certa é: 

1º Recolha fotográfica – Matilde 

2º Apresentação em Prezi  – Tiago 

3º Maquete – AgenteX 

A resposta certa é esta pois as primeiras 4 opções não podiam ser porque tinha trabalhos em último que não 
podiam ficar em último e esta penúltima não podia ser pois o Tiago não podia ter feito a recolha fotográfica e 
tinha tido pior classificação do que a recolha fotográfica e o Agente X tinha de ficar com a Maque em último 
pois os outros dois trabalhos não podiam ficar em último e a Matilde tinha de ficar com a recolha fotográfica 
pois já não restava ninguém então por estes motivos é que esta é a resposta certa.  

 


