
Resoluções 

Problema 2.1: 

Vamos designar por 𝐸(𝑛) o número de maneiras diferentes de subir uma escada com n 

degraus nas condições do enunciado, isto é, subindo de cada vez um ou dois degraus. 

Obviamente:   

 𝐸(1) = 1  e 𝐸(2) = 2 ( neste último caso subo um degrau de cada vez ou os dois ao mesmo 

tempo ). 

Suponhamos agora que conheço 𝐸(𝑛 − 2) e 𝐸(𝑛 − 1) e quero conhecer 𝐸(𝑛). 

Ao subir uma escada de n degraus posso: 

i) Começar por subir um degrau e a seguir uma escada com n-1 degrau: posso fazê-lo 

de 𝐸(𝑛 − 1) maneiras diferentes; 

ou 

ii) Começar por subir dois degraus e a seguir uma escada com n-2 degraus: posso 

fazê-lo de 𝐸(𝑛 − 2) maneiras diferentes. 

Então:        𝐸(𝑛) = 𝐸(𝑛 − 1) + 𝐸(𝑛 − 2); e aqui tenho eu uma fórmula de recorrência que me 

permite obter 𝐸(𝑛) qualquer que seja n. 

Assim : 𝐸(3) = 3, 𝐸(4) = 5, 𝐸(5) = 8, …  

Os números assim obtidos são os termos da célebre Sucessão de Fibonacci.  

Problema 2.2: 

Vamos designar por 𝐶(𝑛) o número de casais de coelho existentes na ilha no mês n. 

𝐶(1) = 1 : o casal que colocámos na ilha. 

𝐶(2) = 2 : o casal que colocámos na ilha mais o casal que ele gerou. 

Suponhamos agora que conheço 𝐶(𝑛 − 1) e 𝐶(𝑛 − 2) e quero conhecer 𝐶(𝑛). 

Os casais que existem na ilha no mês n são os que existiam no mês anterior 𝐶(𝑛 − 1) ( não há 

mortes ) mais os que são gerados pelos que existiam dois meses atrás 𝐶(𝑛 − 2) pois os que 

nasceram no mês n-1 ainda não têm crias. 

Então:        𝐶(𝑛) = 𝐶(𝑛 − 1) + 𝐶(𝑛 − 2)  uma fórmula de recorrência análoga à do problema 

anterior que me permite obter 𝐶(𝑛) qualquer que seja n. 

A tabela abaixo apresenta os primeiros dezoito termos da sucessão de Fibonacci bem como os 

quocientes de termos consecutivos. 
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Coluna1 Coluna2 

Termos Fn+1/Fn 

1 
 2 2,00000 

3 1,50000 

5 1,66667 

8 1,60000 

13 1,62500 

21 1,61538 

34 1,61905 

55 1,61765 

89 1,61818 

144 1,61798 

233 1,61806 

377 1,61803 

610 1,61804 

987 1,61803 

1597 1,61803 

2584 1,61803 

4181 1,61803 

 

Note  que: 
1

1,61803
= 0,61803… 

Prova-se que 
𝐹𝑛+1

𝐹𝑛
 tende para um número 𝜙 que verifica a igualdade :    

1

𝜙
= 𝜙 − 1. 

Este número chama-se o Número de Ouro ou Razão de Ouro e representa o que os antigos 

consideravam a Proporção Perfeita. 

Se imaginar um rectângulo (a azul na figura) cujas medidas dos lados tem quociente 𝜙, o 

rectângulo (a vermelho na figura) cujos lados são, um o menor dos lados do rectângulo 

anterior, e o outro a diferença dos lados desse rectângulo ele tem lados cuja razão das 

medidas  ainda é 𝜙. E assim repetidamente… 

 

 

 

 

 

Esta proporção foi usada em muitas das mais notáveis construções feitas pelo Homem: no 

Parthénon em Atenas Fídias usou-a para dimensionar, entre outras coisas, a parte frontal do 

monumento; nas Pirâmides Egípcias de Gizé o quociente da dimensão dos blocos usados em 

pisos consecutivos é 𝜙 bem como o quociente entre a altura e metade da base das faces 

laterais da pirâmide. 



Diz-se que Leonardo da Vinci se convenceu que este número mágico foi usado por Deus na 

criação dos seres vivos: se calcular o quociente das distâncias do seu ombro às pontas dos 

dedos e do cotovelo às pontas dos dedos vai encontrar um número próximo de  𝜙. 

Também nas sementes de girassol a proporção em que aumenta o diâmetro das espirais de 

sementes é a razão de ouro. 

Na rubrica Integrando deste mês pode ler um pequeno artigo que o leva a ver como a partir de 

𝜙 se pode concluir, facilmente, pela existência de segmentos incomensuráveis.  

E como esta proporção era conhecida muito antes de Aristóteles ter mostrado que √2 é 

irracional há historiadores que pensam que já antes deste colosso do pensamento a existência 

de irracionais era conhecida. 

NOTA - Sobre a razão de ouro ver 
  
             http://pt.wikipedia.org/wiki/Propor%C3%A7%C3%A3o_%C3%A1urea 

Note ainda que a mesma sucessão permitiu chegar à solução de dois problemas 

aparentemente distintos.  

A abstração do que não é essencial para a resolução de um problema facilita a pesquisa da 

solução e permite generalizar a solução a problemas com a mesma estrutura.  

Desempenha um papel tão importante no trabalho matemático que Francisco Gomes Teixeira, 

um dos maiores matemáticos portugueses de sempre, se lhe refere neste extraordinário texto: 

 

 

Todos os filósofos exaltam o poder das Matemáticas, todos os homens as aplicam mais ou 

menos e nenhuma pessoa culta duvida actualmente da sua grande importância.  

Ciências de símbolos e imagens, em que se considera a ordem e a medida, são, todavia, tão 

apropriadas ao estudo das realidades, que, na Antiguidade, Hipócrates, o famoso médico grego, 

aconselhava seu filho a estudá-las, a fim de preparar o espírito para os assuntos da Medicina, e, 

moderna mente, Darwin, o célebre naturalista, lastimando não as conhecer profundamente, dizia 

que estas ciências parecem dar aos que as conhecem um sentido suplementar. Têm 

inumeráveis aplicações na vida social e, por isso, Bonaparte entendia que ao seu avanço e 

aperfeiçoamento está ligada a prosperidade do Estado. São as chaves que abrem o estudo da 

Natureza; os moldes em que assenta a Física; as asas nas quais o homem se eleva da Terra, 

prisão do seu corpo, ao estudo dos movimentos dos corpos que povoam o Céu. São a melhor 
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base da educação do espírito, que habituam a raciocinar com rigor, a exprimir com 

precisão e clareza o pensamento, a manter uma atenção prolongada e a abstrair, no 

estudo de qualquer questão, o que não é essencial, considerando para assim dizer o seu 

esqueleto, que depois se reveste e completa. São ainda, sob o ponto de vista moral, um 

elemento importante na educação do homem, levando-o a procurar a verdade, a ter opinião 

própria sobre os assuntos que estuda e a não aceitar, sem exame, a opinião dos outros sobre 

assuntos em que pretende ser esclarecido. São enfim, pela sua forma lógica perfeita e pela 

precisão e limitação das bases em que assentam, as ciências mais apropriadas à análise 

psicológica do espírito humano.  
 
  

 

 

  


