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1 Cada casa tem um nome
RECURSOS Tabuleiros impressos
Mostrar um tabuleiro com coordenadas. Explicar que cada
nome depende do número da linha e da letra da coluna
correspondentes.
TAREFA Escrever o nome de cada casa do tabuleiro.

a1

2 Identificar a cor da casa
TAREFA
O professor, de costas para a projecção de um tabuleiro vazio,
pede às crianças para indicarem uma casa. O professor
identifica a cor dessa casa. Por exemplo, c4 é branca.
CRIANÇAS
Repetir com as crianças.
DISCUSSÃO GERAL
Que métodos se podem usar para obter a solução?

3 A aritmética do xadrez
VALORES DAS PEÇAS:
♕=9
♖=5
♗=3
♘=3
♙=1

EXPLICAR:

♕=♖+♗+♙

porque

9=5+3+1

3 A aritmética do xadrez (a)

♕=9
♖=5
♗=3
♘=3
♙=1

♞ +♜+ ♟ = ?

3 A aritmética do xadrez (b)

♕ = ♗+♗+ ?

3 A aritmética do xadrez (c)
Suponha que as peças negras representam números positivos e que as peças brancas representam números
negativos.
Quantos pontos estão representados em cada caso?

q♞♝♛♖♙
q♕♞♞♜
q ♟♟♟♟♝♛♘♘♖♖

3 A aritmética do xadrez (d)

♕=9
♖=5
♗=3
♘=3
♙=1

Quais são as quatro peças que, em conjunto, têm tanto valor numérico como a Dama?

4 Categorização das peças
RECURSOS:
Peças de xadrez
Papel e lápis
SET UP
Mostrar à turma que os peões são todos do mesmo tamanho e menores do que as
restantes peças
Mostrar que as peças diminuem em altura quando nos aproximamos dos cantos
♚=♛ > ♝> ♞> ♜
TAREFAS
a) Encontre cinco maneiras de classificar as peças de xadrez,
e.g. dependendo da cor, do tipo de movimento (deslizar ou saltar),
etc.
b) Encontre cinco maneiras de ordenar as peças de xadrez
e.g. dependendo do valor, tamanho das bases, etc.
c) Encontre mais formas de classificar e ordenar as peças de xadrez

5 Puzzle das quatro torres
DEFINIÇÕES
As linhas atravessam o tabuleiro horizontalmente.
As colunas atravessam o tabuleiro verticalmente.
TAREFA
Coloque quatro torres em casas negras de maneira a que todas
as casas brancas fiquem atacadas.

♜♜♜♜

6 Peças alinhadas [11]
RECURSOS
Impressões de um tabuleiro com 11 peças (de damas) iguais
dispostas como a ilustração mostra.
Lápis
TAREFAS
(a) Quantos conjuntos de três peças em linha encontra?
(b) Coloque mais uma peça, gerando assim mais quatro conjuntos
de três peças alinhadas.

7 Peças alinhadas [16]
RECURSOS
16 peças iguais e um tabuleiro
TAREFA
Reorganize as peças no tabuleiro de forma a não ter nenhum
conjunto de três peças alinhadas.
DEFINIÇÃO
Uma linha pode ser horizontal, vertical ou diagonal. As
linhas também podem ter outras inclinações se as peças
estiverem devidamente espaçadas.

8 Evitar três em linha
RECURSOS: tabuleiro, peças todas iguais
REGRAS
No começo, o tabuleiro está vazio. Dois jogadores alternam a
colocar uma peça no tabuleiro.
OBJECTIVO
O Jogador que fizer três em linha perde.
NOTIFICAÇÃO
Quem fizer três em linha não tem de o anunciar. Os jogadores
devem estar sempre atentos.
SUGESTÃO
Uma peça pode pertencer a um alinhamento de três peças,
mesmo que se encontre a alguma distância das outras (ver
diagrama).

9 Nim
SET UP
Dez peças em três linhas: 5, 3, 2
REGRAS
Dois jogadores alternam retirando uma ou mais peças de
uma linha à escolha.
OBJECTIVO
Ganha o jogador que retirar a última peça.

10 Nim reflectido
SET UP
Dez peças nas cinco primeiras inhas: 3, 3, 2, 1, 1
REGRAS
Dois jogadores alternam retirando uma ou mais peças de
uma linha à escolha.
OBJECTIVO
Ganha o jogador que retirar a última peça.

11 O jogo da moeda de ouro
SET UP
Dez peças iguais em três grupos 5, 3, 2 e ainda uma peça
dourada no extremo do grupo maior – a “moeda de ouro”.
REGRAS
Cada jogada consiste em retirar uma ou duas peças iguais de
qualquer grupo, sendo a moeda dourada a última a
abandonar o tabuleiro.
OBJECTIVO
Ganha quem retirar a moeda de ouro.

12 Northcott
SET UP
Três peças vermelhas em a4, a5 e a6. Peças verdes em g4, f5 e e6.
REGRAS
Os jogadores alternam movendo uma peça para a esquerda ou para
a direita o número de casas que quiser. A peça adversária da
mesma linha e o bordo do tabuleiro estabelecem os limites do
movimento. Não se pode saltar nem capturar as peças adversárias.
OBJECTIVO
Perde o jogador que, na sua vez, não dispuser de nenhuma jogada
legal.

13 Torres
SET UP
Oito torres brancas na coluna da esquerda do tabuleiro, oito
torres negras na coluna mais à direita do tabuleiro.
REGRAS
As torres movem-se somente na horizontal. As torres
brancas movem-se somente para a direita e as negras
somente para a esquerda. Capturas e saltos são ilegais.
OBJECTIVO
Perde o jogador que, na sua vez, não dispuser de nenhuma
jogada legal.

14 Wythoff [D]
SET UP
Uma dama em h5 é a única peça no tabuleiro.
MOVIMENTOS
Esta Dama só pode mover-se para Sul, Oeste e Sudoeste..
REGRAS
Os jogadores alternam efectuando uma jogada com a Dama.
OBJECTIVO
Ganha o jogador que colocar a Dama em a1.
SUGESTÃO:
Analise do fim para o princípio, para identificar as “casas
seguras”.

15 Wythoff [DD]
SET UP
Damas em h5 e g8.
MOVIMENTOS
Esta Dama só pode mover-se para Sul, Oeste e Sudoeste..
REGRAS
Os jogadores alternam efectuando uma jogada com uma
Dama.
OBJECTIVO
Ganha o jogador que colocar uma Dama em a1. (Alternativa:
Ganha quem colocar a última Dama em a1).
EXTENSÃO:
Este jogo pode ser praticado com outras peças de xadrez,
mediante restrições de movimentos semelhantes (Rei, Cavalo,
Torre).

16 Atravessar a linha
SET UP
Os reis nas suas casas de origem.
MOVIMENTOS
Os reis não podem estar em casas vizinhas.
REGRAS
Os jogadores alternam movendo o respectivo Rei.
OBJECTIVO
O primeiro a atravessar a linha central ganha.
CONCEITO
Este jogo ilustra a noção de oposição.

17 Oposição
SET UP
Reis em cantos opostos..
MOVIMENTOS
Os reis possuem os seus movimentos normais em
xadrez, não podendo ocupar casas vizinhas.
REGRAS
Os jogadores alternam movendo o respectivo Rei.
OBJECTIVO
Ganha quem ocupar a casa inicial do Rei adversário
ou a casa marcada junto da posição inicial do Rei
adversário.

18 O canto da Torre
MOVIMENTOS
A Torre não pode visitar cada casa mais do que uma vez.
OBJECTIVO
Será que a Torre consegue percorrer todas as casas do tabuleiro e
terminar em h8?

18 O canto da Torre
MOVIMENTOS
A Torre não pode visitar cada casa mais do que uma vez.
OBJECTIVO
Será que a Torre conseque percorrer todas as casas do tabuleiro e
terminar em h8?
GENERALIZAÇÃO
Para que dimensões do tabuleiro é que este puzzle tem solução?

19 O passeio mais curto da Torre
RECURSOS
Impressões de tabuleiro com uma Torre em a1. Lápis.
SET UP
Colocar uma Torre em a1.
TAREFA
Visitar todas as casas do tabuleiro e regresssar ao ponto de
partida. Movimentos que atravessem alguma casa consideram-se
visitas a essas casas.
EXPLORAÇÃO
Qual é o menor número de jogadas para cobrir todo o
tabuleiro?

20 Corrida para o canto [Torre]
SET UP
Torre em a1
Uma marca em h8
MOVIMENTOS
Esta Torre move-se somente para Norte e Leste.
REGRAS
Os jogadores alternam movendo esta Torre.
OBJECTIVO
Ganha quem jogar para h8.

21 Passeio da Torre em tabuleiro mutilado
SET UP
Remover dois cantos opostos do tabuleiro.
Colocar uma Torre numa casa qualquer.

♜
TAREFA
Será que a Torre consegue visitar todas as casas sem repetir
nenhuma?

22 Chomp
SET UP
Impressão de um tabuleiro com uma “marca envenenada” em h8.
MOVIMENTOS
Cada movimento consiste em efecrtuar uma dobragem no
tabuleiro. Não há nenhuma peça!
REGRAS
Os jogadores alternam dobrando o tabuleiro, horizontal ou
verticalmente, por uma das linhas marcadas. A secção mais
afastada de h8 é retirada.
OBJECTIVO
Ganha quem efectuar a última dobragem, deixando a “marca
envenenada” para o adversário.

✁
The last chomp left only rows 6-8

23 Mapas da distância mínima
RECURSOS
Marcas coloridas.
TAREFA
Usar marcas coloridas para elaborar um mapa do
tabuleiro que mostre o número mínimo de lances
que é necessário a peça efectuar para atingir cada
casa a partir de d4.

24 Quantos caminhos? [Peão]
RECURSOS: Impressões destas posições. Lápis.
MOVIMENTOS
O Peão move-se uma casa para a frente, vertical e diagonalmente.
QUESTÃO
Quantos caminhos há para o Peão atingir:

a) A última linha

b) A última linha

c) d8

25 Quantos caminhos? [Torre]
RECURSOS: Impressões destas posições. Lápis.
MOVIMENTOS
A Torre move-se somente para Norte e Leste.
Em movimentos consecutivos a Torre toma direcções diferentes..
QUESTÃO
Quantos caminhos há para a Torre atingir:

a) a5

b) d4

c) e8

26 Bispo em ziguezague
TAREFA
O Diagrama mostra o Bispo a atravessar o tabuleiro.
MOVIMENTOS
O Bispo deve avançar uma linha em cada movimento.
QUESTÕES:
(a) Quantos caminhos de b1 até g8 ?
(b) Quantos caminhos de b1 até ao outro lado do tabuleiro?
(c) Qual é o número total de percursos de casas brancas iniciados
na primeira linha que terminam na oitava linha?

27 A invenção do xadrez
Há uma lenda sobre a invenção do xadrez. Eis uma sua versão. Quando o inventor mostrou o jogo ao rei persa, o Xá ficou
muito impressionado e ofereceu um prémio, à escolha entre dois, ao inventor. Este pode escolher €1 million por cada uma
das 64 casas do tabuleiro, ou 1c pela primeira casa, 2c pela segunda, 4c pela terceira, dobrando sempre a quantia a receber por
cada casa, até à sexagésima quarta. Qual opção é melhor?
1c 2c 4c

€1m €1m €1m €1m etc.

V

8c etc.

28 Peças caídas
Após um torneio há muitas peças no chão. Você apanha-as e conta-as.
De quantos conjuntos completos vieram as peças se:
a) Há 17 peões negros
♟♟♟♟♟♟♟♟
♟♟♟♟♟♟♟♟♟
b) Para além dos 17 peões negros há 3 cavalos brancos.
♟♟♟♟♟♟♟♟
♟♟♟♟♟♟♟♟♟
♘♘♘
c) O clube só consegue ter 20 jogadores a jogar ao mesmo tempo, em pares. Investigue qual o valor
mínimo e o máximo para os cenários acima.

29 O Peão mais leve
CENÁRIO
Há oito peões brancos aparentemente iguais, mas um é ligeiramente mais leve do que os restantes. Tem
de descobrir qual é. A diferença é demasiado subtil para ser detectável manualmente.
INVESTIGAÇÃO
Dispões de uma balança de pratos imaginária onde pode comparar os peões como quiser.
(a) De quantas pesagens necessita para descobrir o Peão defeituoso?
(b) Qual é o valor mínimo de pesagens?

⚖#

30 Armada
SET UP
Coloque as peças como indicado no diagrama.
TAREFAS
(a) Mostre que a armada branca ataca 25 casas.

30 Armada
SET UP
Coloque as peças como indicado no diagrama.
TAREFAS
(a) Mostre que a armada branca ataca 25 casas
(b) Recoloque as peças de forma a atacar o menor número de
casas possível.

30 Armada
SET UP
Coloque as peças como indicado no diagrama.
TAREFAS
(a) Mostre que a armada branca ataca 25 casas
(b) Recoloque as peças de forma a atacar o menor número de
casas possível.
EXTENSÃO
c) Recoloque as peças de forma a atacar o maior número de
casas possível.

31 Número máximo de cavalos
TAREFAS
Qual é o maior número de cavalos que se pode colocar num
tabuleiro sem nenhum ataque mútuo?

♞

?

32 Doze cavalos
TAREFAS
Consegue colocar doze cavalos no tabuleiro de forma a que cada
casa fique atacada ou ocupada?

♞
♞
♞
♞
♞
♞
♞
♞
♞
♞
♞
♞

33 Pavimentação com dominós
RECURSOS
32 dominós de tamanho 2x1. Cada peça de dominó cobre
exactamente duas casas do tabuleiro.
QUESTÃO 1
O Tabuleiro pode ser coberto pelos 32 dominós?

33 Pavimentação com dominós
RECURSOS
32 dominós de tamanho 2x1. Cada peça de dominó cobre
exactamente duas casas do tabuleiro.
QUESTÃO 1
O Tabuleiro pode ser coberto pelos 32 dominós?
SET UP
Remova dois cantos opostos do tabuleiro.
QUESTÃO 2
É possível cobrir as 62 casas do tabuleiro mutilado?

34 Pavimentação com trominós
RECURSOS
22 trominós de tamanho 3x1. Cada trominó cobre exactamente
três casas do tabuleiro.
QUESTÃO 1
Os trominós podem cobrir o tabuleiro?

34 Pavimentação com trominós
RECURSOS
22 trominós de tamanho 3x1. Cada trominó cobre exactamente
três casas do tabuleiro.
QUESTÃO 1
Os trominós podem cobrir o tabuleiro?
SET UP
Remova um cnto do tabuleiro.
QUESTÃO 2
É possível cobrir as 63 casas do tabuleiro mutilado?

34 Pavimentação com trominós
RECURSOS
22 trominós de tamanho 3x1. Cada trominó cobre exactamente
três casas do tabuleiro.
QUESTÃO 1
Os trominós podem cobrir o tabuleiro?
SET UP
Remova um cnto do tabuleiro.
QUESTÃO 2
É possível cobrir as 63 casas do tabuleiro mutilado?
EXTENSÃO
Será que existe uma casa do tabuleiro que, se for retirada, o
restante tabuleiro pode ser coberto com trominós?

35 Divisão do tabuleiro
RECURSOS
Impressão de um tabuleiro com as marcações ilustradas.
TAREFA
Dividir o tabuleiro em oito quadrados de forma a que cada um
deles contenha pelo menos uma cruz. Os quadrados não têm de
ser do mesmo tamanho.

36 Pavimentação do tabuleiro
RECURSOS
Impressões do tabuleiro vazio
Mostre-se um tabuleiro dividido em 16 quadrados iguais.
TAREFA
Indique outras duas formas de dividir o tabuleiro em 16
quadrados.

37 Duas damas
RECURSOS
Um tabuleiro com duas damas.
TAREFA
Coloque as damas de forma a que ataquem:
(a) Máximo número de casas
(b) Mínimo número de casas
Casa atacada duas vezes só conta como um ataque.

38 Cinco damas
RECURSOS
Um tabuleiro com cinco damas.
TAREFA
Recoloque as damas de forma a atacarem todas as casas do
tabuleiro.
EXTENSÃO
Os ataques devem incluir as casas ocupadas.

39 Oito damas
RECURSOS
Um tabuleiro com oito damas.
TAREFA
Recoloque as damas de forma a que não se ataquem
mutuamente..

40 Quantos quadrados há no tabuleiro?
TAREFA
Conte os quadrados do tabuleiro.
DEFINIÇÃO
Há 64 quadrados elementares (1x1, as casas do tabuleiro),
mas também deve contar todos os outros, até ao tamanho
8x8.

41 Quantos rectângulos há no tabuleiro?
TAREFA
Conte os rectângulos do tabuleiro.
DEFINIÇÃO
Rectângulos podem ser de quaiquer dimensões nxm,
onde n e m podem tomar valores de 1 a 8.
NOTA
Os quadrados também são rectângulos.

42 Mate pitagórico
TAREFA
As Brancas colocam duas peças no tabuleiro produzindo cheque
mate.
CONDIÇÃO
As duas peças devem estar à mesma distância do Rei negro.

43 Cantos atacados [a]
SITUAÇÃO
As únicas peças no tabulerio estão nos cantos. Estas peças
podem estar sob ataque umas das outras. Não se sabe de
que peças se trata.
INFORMAÇÃO
Cada canto exibe um número. Ele indica o número total de
ataques sobre essa casa.
TAREFA
Deduza quais são as peças nos cantos da informação
fornecida. Ignore a cor das peças.

43 Cantos atacados [b]
SITUAÇÃO
As únicas peças no tabulerio estão nos cantos. Estas peças
podem estar sob ataque umas das outras. Não se sabe de
que peças se trata.
INFORMAÇÃO
Cada canto exibe um número. Ele indica o número total de
ataques sobre essa casa.
TAREFA
Deduza quais são as peças nos cantos da informação
fornecida. Ignore a cor das peças.

43 Cantos atacados [c]
SITUAÇÃO
As únicas peças no tabulerio estão nos cantos. Estas peças
podem estar sob ataque umas das outras. Não se sabe de
que peças se trata.
INFORMAÇÃO
Cada canto exibe um número. Ele indica o número total de
ataques sobre essa casa.
TAREFA
Deduza quais são as peças nos cantos da informação
fornecida. Ignore a cor das peças.

43 Cantos atacados [d]

Haverá outra solução?

43 Cantos atacados [e]
SITUAÇÃO
As únicas peças no tabulerio estão nos cantos. Estas peças
podem estar sob ataque umas das outras. Não se sabe de
que peças se trata.
INFORMAÇÃO
Cada canto exibe um número. Ele indica o número total de
ataques sobre essa casa.
TAREFA
Deduza quais são as peças nos cantos da informação
fornecida. Ignore a cor das peças.

43 Cantos atacados [f]
SITUAÇÃO
As únicas peças no tabulerio estão nos cantos. Estas peças
podem estar sob ataque umas das outras. Não se sabe de
que peças se trata.
INFORMAÇÃO
Cada canto exibe um número. Ele indica o número total de
ataques sobre essa casa.
TAREFA
Deduza quais são as peças nos cantos da informação
fornecida. Ignore a cor das peças.

44 Imagem da potência de uma peça [a]
RECURSOS
Impressões do tabuleiro vazio. Lápis de cor.
DEFINIÇÃO
A potência de uma peça varia de acordo com a sua posição
no tabuleiro. Essa potência mede-se pelo número de casas
que ataca.
TAREFA
Pinte cada casa de acordo com o número de casas atacadas
a partir dela. O pdrão resultante representa é a “imagem da
potência” dessa peça.
PEÇA
Torre.

44 Imagem da potência de uma peça [b]
RECURSOS
Impressões do tabuleiro vazio. Lápis de cor.
DEFINIÇÃO
A potência de uma peça varia de acordo com a sua posição
no tabuleiro. Essa potência mede-se pelo número de casas
que ataca.
TAREFA
Pinte cada casa de acordo com o número de casas atacadas
a partir dela. O pdrão resultante representa é a “imagem da
potência” dessa peça.
DIAGRAMA
Contando o número de ataques da Torre em cada direcção.

44 Imagem da potência de uma peça [c]
RECURSOS
Impressões do tabuleiro vazio. Lápis de cor.
DEFINIÇÃO
A potência de uma peça varia de acordo com a sua posição
no tabuleiro. Essa potência mede-se pelo número de casas
que ataca.
TAREFA
Pinte cada casa de acordo com o número de casas atacadas
a partir dela. O pdrão resultante representa é a “imagem da
potência” dessa peça.
Complete o resto das casas para a Torre.

The rook attacks 14 squares from d4

44 Imagem da potência de uma peça [d]
RECURSOS
Impressões do tabuleiro vazio. Lápis de cor.
DEFINIÇÃO
A potência de uma peça varia de acordo com a sua posição
no tabuleiro. Essa potência mede-se pelo número de casas
que ataca.
TAREFA
Pinte cada casa de acordo com o número de casas atacadas
a partir dela. O pdrão resultante representa é a “imagem da
potência” dessa peça.
PEÇA
Bispo.

44 Imagem da potência de uma peça [d]
RECURSOS
Impressões do tabuleiro vazio. Lápis de cor.
DEFINIÇÃO
A potência de uma peça varia de acordo com a sua posição
no tabuleiro. Essa potência mede-se pelo número de casas
que ataca.
TAREFA
Pinte cada casa de acordo com o número de casas atacadas
a partir dela. O pdrão resultante representa é a “imagem da
potência” dessa peça.
PEÇA
Dama.

44 Imagem da potência de uma peça [e]
QUESTÃO
Que peça está representada nesta imagem?

44 Imagem da potência de uma peça [f]
QUESTÃO
Que peça está representada nesta imagem?

45 Peça combinada misteriosa [a]
DEFINIÇÃO
Uma peça combinada reune em si os movimentos de mais do
que uma peça normal.
TAREFA
Uma peça misteriosa ataca as casas assinaladas no diagrama.
(a) Assinale a posição da peça
(b) Identifique as peças combinadas

45 Peça combinada misteriosa [b]
DEFINIÇÃO
Uma peça combinada reune em si os movimentos de mais do
que uma peça normal.
TAREFA
Uma peça misteriosa ataca as casas assinaladas no diagrama.
(a) Assinale a posição da peça
(b) Identifique as peças combinadas

46 Peças mágicas [1]
DEFINIÇÃO
Uma peça mágica move-se de forma diferente das peças
habituais. Por exemplo, podem mover-se por mais ou menos
casas do que as peças convencionais.
TAREFA
O diagrama mostra a imagem da potência de uma peça mágica.
Identifique essa peça mágica.

46 Peças mágicas [2]
DEFINIÇÃO
Uma peça mágica move-se de forma diferente das peças
habituais. Por exemplo, podem mover-se por mais ou menos
casas do que as peças convencionais.

9

9
13

13

13

13

TAREFA
O diagrama mostra a imagem da potência de uma peça mágica.
Identifique essa peça mágic

9

9

47 Lógica posicional [1]
PEÇAS INICIAIS ♚♛♜♝♞♟♟
TAREFA Componha uma posição que obedeça às regras
seguintes:
1) O Rei está junto à Dama que, por sua vez, está em c4
2) A Torre está entre o Bispo e um Peão
3) O Bispo é a peça mais afastada da Dama
4) O Cavalo está numa linha mais avançada do que o Rei
EXTENSÃO Observe ainda as imposições adicionais:
5) O Rei está em diagonal com a Dama
6) A Torre e o Bispo estão na mesma linha
7) Os peões estão na mesma coluna
NB A solução não é única

47 Lógica posicional [2]
PEÇAS INICIAIS ♚♛♜♝♞♟♟
TAREFA Componha uma posição que obedeça às regras
seguintes:
1) O Rei está junto à Dama que, por sua vez, está em c4
2) A Torre está entre o Bispo e um Peão
3) O Bispo é a peça mais afastada da Dama
4) O Cavalo está numa linha mais avançada do que o Rei
EXTENSÃO Observe ainda as imposições adicionais:
5) O Cavalo ataca dois peões e a Torre
6) Os dois peões estão na mesma linha
NB A solução não é única

48 Pontuação no torneio
A pontuação num torneio escolar funciona assim:
Vitória = 3 pontos
Empate = 2 pontos
Participação = 1 ponto
Quatro jogadores (Alberto, Brígida, Cecília e Dario) jogam entre
si num torneio todos-contra-todos. Sabemos que:
• Brígida venceu o torneio
• Dario ficou em último
• Cecília ganhou, perdeu e empatou
• Os jogadores obtiveram pontuações diferentes.
Qual foi a pontuação do Alberto?

49 Caminho aleatório do Rei
DEFINIÇÃO
Um caminho aleatório é definido pela sorte. Todos os
movimentos são igualmente prováveis.
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TAREFA
Começando em a8, um Rei faz dois movimentos aleatórios. Qual
é a probabilidade do Rei regressar a a8?
EXTENSÃO 1
Começando em a8, um Rei faz três movimentos aleatórios. Qual
é a probabilidade do Rei regressar a a8?
EXTENSÃO 2
Começando em a8, um Rei faz movimentos aleatórios. Qual é o
valor esperado do número de movimentos que deve efectuar até
regressar ao ponto de partida?
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50 Salto aleatório do Rei
SET UP
Cada casa contém um Rei.
MOVIMENTOS
Cada Rei move-se aleatoriamente para uma casa adjacente.
Assuma que cada casa pode conter mais do que um Rei.
QUESTÃO
Qual é o maior número de casas vazias que podem restar?
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