
PRÁTICA 4

Como evolui e como é mantido um sinal honesto? 
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OBJETIVOS

1) O leão deve selecionar uma das gazelas, atacá-la e 
predá-la. 

2) A gazela selecionada deve fugir e escapar do ataque do 
leão.

3) A gazela não selecionada não se mexe.
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REGRAS

1) Tanto as gazelas quanto os leões se locomovem 
sorteando uma carta. 

2) A carta sorteada é reposta no baralho e tudo é sempre 
embaralhado. 

3) A predação ocorre quando o leão alcança a gazela 
selecionada no “tabuleiro”.

4) O leão não tem informação sobre qual é a gazela forte e 
qual é a fraca. 

5) Anote o valor de cada carta sorteada, pois o somatório 
destes valores será o gasto energético.
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QUAIS DADOS COLETAR?

Depois que cada simulação acabar, anote:

• Qual das gazelas foi selecionada pelo leão? 

• A gazela selecionada fugiu ou foi capturada?

• Quanta energia foi gasta pelas gazelas e pelo leão? A 
gazela não atacada não se mexe e, portanto, não gasta 
nada de energia (gasto = 0).
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TRÊS SIMULAÇÕES

1) SEM SINAL, ou seja, sem comunicação entre as gazelas e 
o leão

2) COM SINAL POR AMBAS AS GAZELAS, ou seja, com 
comunicação entre as gazelas (fraca e forte) e o leão

3) COM SINAL SÓ PELA GAZELA FORTE, ou seja, só a gazela 
forte se comunica com o leão

QUE SINAL É ESSE???
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SINAL: pulo antes do ataque do leão
Como fazer: 

1) Sorteie uma carta do montinho com 3 cartas e mostre para 
o leão. Esta carta é um sinal da energia que a gazela tem.

2) Depois de sortear a carta, remova do outro baralho (com 
10 cartas) a quantidade de energia referente à carta 
sorteada.

3) O valor do pulo é somado à energia total gasta pelas 
gazelas



1. Com base nos resulatdos das três simulações, respondas as questões abaixo: 

a. Em qual das simulações o sucesso de fuga (BENEFÍCIO) das gazelas 
“fracas” foi maior?

b. Em qual das simulações o gasto energético (CUSTO) das gazelas “fortes”
foi maior?

c. Em qual das simulações o sucesso de captura de presas (BENEFÍCIO) pelo 
leão foi maior? 

3. Com base nos resultados obtidos, crie um cenário plausível para a evolução dos 
saltos nas gazelas.

2. O salto das gazelas é um sinal honesto? Justifique sua resposta.

PRÁTICA 4
HAVIA UM ERRO NOS DADOS APRESENTADOS EM SALA DE AULA. OS VALORES DE 
ENERGIA GASTA PELAS GAZELAS FORTES NAS SIMULAÇÕES 1 E 2 ESTAVAM IGUAIS. 

BAIXE O ARQUIVO EXCEL COM OS DADOS CORRIGIDOS.


