
Será que o Senhor Silva pode mesmo?  Resolução 
 

 
Conheci este interessante problema há anos através de um ex-colega 
meu do S. João de Brito que por sua vez o tinha conhecido através de 
um dos funcionários do Colégio.  
Depois de pensar um pouco e tentar duas ou três abordagens sem 
sucesso coloquei a questão da forma seguinte: parto de 1 quilo e vou 
acrescentando pesos de forma a tirar o maior partido de cada peso que 
acrescento, ou seja, de modo a conseguir pesar o maior número de 
quantidades consecutivas. 
Então qual será o peso a escolher para que possa pesar o maior número 
de quantidades consecutivas a partir de 1Kg? É óbvio que é 3: posso 
pesar 2Kg (3Kg num prato e 1Kg no outro) e 4Kg=3Kg+1Kg (os dois pesos 
no mesmo prato) e se tivesse escolhido um peso superior a 3Kg não 
conseguiria pesar 2 Kg. 
E o próximo peso qual será? Facilmente se reconhece que é um peso de 
9Kg =   Kg pois consigo pesar as quantidades até 9Kg (para pesar 9-p 
com p entre 1 e 4 coloco os pesos de 1Kg e 3Kg de forma a pesar p e 
coloco o peso de 9Kg no sítio onde colocaria a quantidade a pesar) e 
com 10 Kg ou mais não conseguiria pesar 5Kg.  
E ainda peso as quantidades de 9Kg a 13Kg=9Kg+4Kg=  Kg+3Kg+1Kg 
(para pesar 9+p, com p entre 1 e 4, coloco os pesos de 1Kg e 3Kg de 
forma a pesar p e coloco o peso de 9Kg no prato oposto àquele em que 
colocaria a quantidade a pesar).  
Fica então óbvio que o próximo peso a escolher será um peso de P Kg tal 
que P menos a maior das quantidades que já conseguia pesar com os 
três pesos    +3+1) seja igual à mais pequena quantidade que ainda não 
conseguia pesar, a saber: P-(  +3+1)=    +3+1)+1. 

Portanto  P=2x   +3+1)+1=  
    

   
     .  

E consigo agora pesar todas as quantidades que se obtêm juntando às 
  +3+1 que já conseguia pesar com os três primeiros pesos este novo 
peso, isto é,      +3+1= 40 quilos: o Senhor Silva pode mesmo com 
quatro pesos fazer pesagens de 1 a 40 quilos. 
 
Desafio: 
Agora facilmente reconhecerá que com N pesos poderá pesar 

quantidades de 1 a 
    

 
 quilos. Tente provar por indução. 

 


