
2021 Abril 

Problema 1:                                    Resolução 

 

Lembram-se da Alice, a irmã mais nova da Sara (ver aqui)?  

Pois esteve a pensar no problema 1 do Clube e, no caminho para a escola, falou sobre ele com a colega 

Maria, uma barra em Matemática. 

 

Alice (A): - Sabes, aquele primeiro desafio acho que o resolvi e facilmente: enumero os coelhos de 1 a 

9, escolho um ovo do coelho 1, dois do 2, três do 3, e assim por diante, coloco os 45 ovos num dos 

pratos da balança … 

Maria (M):  45? 

A: - Sim, o total dos ovos que retirei: 1+2+3+…+9, ou 9 x 5 calculando o valor à maneira do jovem 

Gauss… e sorriu.  

Mas continuando, no outro prato coloco 45 ovos dos bons, de facto de chocolate, e equilibro os pratos 

colocando um peso P no primeiro prato, que se encontra subido pois nele há N ovos cozidos que pesam 

menos 20 gramas cada um. E assim, como P = N X 20, consigo obter N o número do coelho batoteiro.  

Alice calou-se um pouco, enquanto continuavam a caminhar, até que prosseguiu: 

A: - Mas em relação ao D2 não estou a ver: descobrir o ovo falso, entre nove ovos, com duas pesagens?! 

Tens uma ideia? 

M: - Talvez … Se fossem apenas três ovos como é que fazias? 

A (depois de pensar um pouco): - Ora, nesse caso punha um ovo em cada prato da balança e se ficasse 

equilibrada o terceiro era o falso, se não era o que estava sobre o prato que tinha subido! 

M: - Certo. Então… 

A: - Ah! Já estou a ver, ponho três ovos em cada prato para selecionar um conjunto de três ovos com 

o ovo falso e depois aplico a esse conjunto o procedimento anterior: duas pesagens cá está! 

M: - E se tivesses três conjuntos de nove ovos? 

A: - Facílimo, colocando dois desses conjuntos nos dois partos da balança selecionava o conjunto com 

o ovo falso e depois caía no caso anterior. 

https://clube.spm.pt/files/Prob_01_Res_2021_01%20(3).pdf


M: - Bravo! Estás a ver: para 3 ovos basta uma pesagem, para 32 ovos duas pesagens, para 33ovos três 

pesagens. Se tiveres 3𝑁 ovos o número de pesagens será… 

A: - Parece ser N, mas falta-me uma prova que cubra todos os infinitos casos. 

M: - Dentro de algum tempo vais estudar o método de prova adequado para este caso: o Princípio de 

Indução. Se tiveres muita curiosidade podes ir ao site do Clube e pesquisar neste link:                    

                             https://clube.spm.pt/files/clube/outros/jvf%20abril.pdf 

Depois de o perceberes aplicas a este caso que é facílimo. 

E se quiseres entreter-te podes pensar nos casos em que o número de ovos não é uma potência de 

três: quantas pesagens? 

https://clube.spm.pt/files/clube/outros/jvf%20abril.pdf

