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Problema 2:  Resolução 

 

Erro num digito 

Suponha que os dígitos do BI e o de controle são abcdefg h e que havia um erro na digitação de 𝑑: em 

vez de 𝑑 o operador digitava 𝑑′.  

E admita que o erro não era detectado pelo sistema de controle, isto é, que os números 

8a+7b+6c+5d+4e+3f+2g+h e 8a+7b+6c+5d’+4e+3f+2g+h eram ambos múltiplos de 11 ou 

                        8a+7b+6c+5d+4e+3f+2g+h ≡  8a+7b+6c+5d’+4e+3f+2g+h  𝑚𝑜𝑑(11)    (ver NOTA no fim) 

Então a sua diferença, 5(𝑑 − 𝑑′), seria um múltiplo não nulo de 11 e 11 seria um dos seus factores 

primos! 

O raciocínio seria idêntico se o erro fosse num qualquer outro dígito. 

 

Troca de dígitos 

Suponha agora que o operador trocava os dígitos 𝑐 e 𝑒 e que o erro não era detectado. 

Então 8a+7b+6c+5d+4e+3f+2g+h e 8a+7b+6e+5d+4c+3f+2g+h seriam ambos múltiplos de 11 e, 

portanto, a sua diferença 6(𝑐 − 𝑒) + 4(𝑒 − 𝑐) = 2(𝑐 − 𝑒) seria um múltiplo não nulo de 11 e 11 seria 

um dos seus factores primos! 

O raciocínio seria idêntico se a troca fosse entre quaisquer outros dois dígitos. 

 

Escolha do módulo 𝑴 

Note que a escolha do módulo 𝑀 não pode cair num número inferior a 10 pois, uma vez que há dez 

dígitos, dois teriam o mesmo resto divididos por 𝑀:  se em vez de um o operador digitasse o outro o 

erro não seria detectado. 

Por outro lado 10 não serve para módulo: suponha que 𝑐 = 7 e 𝑒 = 2 e que eram trocados ao digitar. 

Então 2(𝑐 − 𝑒) = 10 e a troca de 𝑐 e 𝑒 não era detectada. 

 

Alguns desafios 

Para os mais interessados deixamos alguns desafios: 

i) Explorar o que aconteceria se, em vez de 11, usasse o módulo 12. Além do inconveniente 

de ter de prever 12 caracteres de controle, além do célebre 𝑋 iriam aparecer BI’s com um 

𝑌, mais uma dor de cabeça para os burocratas paranoicos, será que o controle 

funcionava? 

ii) Provar que com qualquer primo não inferior a 11 o controle funciona. 

 



E, se és um estudante liceal interessado em Matemática… 

 

Propomos-te, por fim, uma tarefa interessante para as férias e que vai contribuir para desenvolver 

as suas aptidões matemáticas.  

Quando, há quatro anos, o célebre matemático Cédric Villani esteve em Portugal (ver aqui) 

perguntou a uma audiência com colegas teus do secundário se alguma vez tinham feito uma 

demonstração.  

Só um tinha!  

Espantado, ou não …, sugeriu que, pelo menos, escrevessem um programa de computador: a coisa 

mais parecida com uma demonstração, disse, e que desenvolve as aptidões matemáticas. 

Pois propomos-te que te divirtas a elaborar um pequeno programa, numa linguagem simples, Just 

Basic por exemplo, que liste todos os números maiores ou iguais a 10 que não podem ser usados 

como módulo da congruência se quisermos que os erros referidos sejam detectados: um código 

fácil. 

E agora, se és ambicioso, desafiamos-te a conseguir que ele faça o print de uma lista de todos os 

esses números, ordenados e sem repetições e, também, o número de elementos da lista. 

E, se quiseres ir ainda mais longe, tenta melhorar o código: conseguir a ordenação com o mínimo 

de comparações e trocas de números … agora já vais ter de testar o teu engenho. 

 

NOTA 

Sendo 𝑎, 𝑏, 𝑀 inteiros e 𝑀 > 0,   𝑎 ≡ 𝑏 𝑚𝑜𝑑 𝑀 significa que 𝑎 − 𝑏 é múltiplo de M.   

O número 11 diz-se o módulo da congruência. 

 

https://clube.spm.pt/news/4194

