Um robô foi orientado a agir caso haja um incêndio no depósito onde ele se
encontra. No depósito há uma torneira por onde sai água, uma escada, um
balde sobre um velho guarda roupa e outros objetos. As instruções dadas ao
robô caso identifique fogo são:
1.
Aproxime a escada do guarda roupa;
2.
Suba a escada para pegar o balde que está sobre o guarda roupa;
3.
Desça a escada carregando o balde;
4.
Abra a torneira;
5.
Encha o balde com água que sai da torneira;
6.
Feche a torneira;
7.
Jogue a água do balde no foco do incêndio.
a)
b)

Caso haja um foco de incêndio, o robô conseguirá apagar?
O que você acha que acontecerá se o balde estiver no chão ao invés de
estar sobre o guarda-roupa?
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