
Problema 1 

Sua primeira tarefa é a de resolver um problema simples no mundo de Reeborg 

Suponha que Reeborg se encontra em sua casa representada pelo quadrado no centro do 

seguinte diagrama:  
 

 
Figura 1 

 

Reeborg começa no canto noroeste da sua casa como mostrado no diagrama. O 

problema que você precisa fazer com que Reeborg resolva é o de recolher o jornal, 

representado por um beeper na porta da casa, e, em seguida, retornar a sua posição 

original.  

Você pode assumir que o mundo é exatamente como mostrado na Figura 1, isto é, a 

casa tem exatamente o tamanho mostrado, a porta está sempre na posição mostrada, e o 

beeper está logo na porta da casa. Assim, tudo que você tem de fazer é escrever a 

seqüência de comandos necessários para que Reeborg:  

 

1. caminhe até o jornal, 

2. apanhe-o, 

3. retorne ao ponto de partida.  

 

Ainda que o programa tenha apenas algumas linhas, vale a pena tentar praticar a 

decomposição do programa em métodos. Em sua solução, inclua um método para cada 

um dos passos que constam do plano. 

 

 

Problema 2: 

Reeborg foi contratado para reparar os danos causados por um terremoto a uma 

mesquita. Em especial, Reeborg tem de reparar um conjunto de arcos em que algumas 

das pedras (representada por beepers) estão faltando nas colunas que sustentam os 

arcos, como mostrado na figura a seguir:  

 



 
Figura 2 

 

Seu programa deverá funcionar para o mundo na Figura 2, mas deve ser suficientemente 

genérico para lidar com qualquer mundo que satisfaça certas condições básicas, 

descritas ao final deste problema. Quando Reeborg tiver terminado, as pedras faltando 

terão sido substituídas por beepers, de modo que a imagem final resultante do mundo 

mostrado acima ficaria assim:  

 

 
Figura 3 

 



Reeborg pode contar com os seguintes fatos a respeito do mundo:  

 

• Reeborg começa na Avenida 1, Rua 1, de frente para o leste, carregando um número 

infinito de beepers.  

• As colunas estão separadas exatamente de quatro unidades, nas Avenidas 1, 5, 9, e 

assim por diante.  

• O fim das colunas é marcado por uma parede imediatamente após a última coluna. 

Esta parede aparece após a 13ª Avenida no exemplo mostrado, mas o programa deve 

funcionar para qualquer número de colunas.  

• A parte superior da coluna é marcado por uma parede, mas Reeborg não pode 

assumir que as colunas têm sempre cinco unidades de altura, ou mesmo que todas as 

colunas têm a mesma altura.  

• Algumas pedras na coluna ainda estão no lugar. Seu programa não deve colocar um 

segundo beeper sobre estas pedras. 

 

 

Problema 3 

Neste exercício, seu trabalho é fazer Reeborg criar um tabuleiro 8x8 para jogos do tipo 

dama ou xadrez usando beepers, como mostrado na figura a seguir (antes e depois): 

 

  
Figura 4 

 

 

Problema 4 

Sua tarefa nesse exercício é programar Reeborg para colocar um único beeper no meio 

da Rua 1. Por exemplo, se Reeborg começa no mundo a seguir: 

 



 
Figura 5 

 

Ele deve terminar sobre um beeper na posição Avenida 3, Rua 1: 

 

 
Figura 6 

 

Observe que a configuração final do mundo deve ter apenas um único beeper no  

meio da Rua 1.  

 

Na resolução deste problema, você pode contar com os seguintes fatos sobre o mundo:  

 

• Reeborg começa na Avenida 1, Rua 1, voltado para o leste, com um número infinito 

de beepers na sua mala.  

• O mundo, no estado inicial, não tem paredes interiores ou beepers.  

• O mundo não precisa de ser quadrado, mas você pode assumir que sua altura é igual 

ou maior do que sua largura.  

 

Além disso, seu programa pode assumir as seguintes simplificações:  

• Se a largura do mundo é ímpar, Reeborg deve colocar o beeper no centro do 

retângulo. Se a largura é par, Reeborg pode colocar o beeper em qualquer uma das 

duas posições centrais. 

• Não importa para qual direção Reeborg está virado no final do algoritmo.  

 



Observação: você não deve usar variáveis em sua solução para contar o número de 

avenidas percorridas por Reeborg 


