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Problema 2:  Resolução 

 

Apresentamos a seguir um pequeno programa que escrevemos e que faz o seguinte: 

i) Pede um inteiro C com até 35 dígitos; 

ii) Calcula o número N da última casa a receber correio na base 10 e na base 2; 

iii) Testa se a regra que referimos se verifica 

iv) Imprime N nas bases 10 e 2, C na base 2 e indica se a regra se verifica. 

Pode usar este programa para comparar com o que escreveu ou copiar o código para um editor de JustBasic v1.01 para testar por si. 

Estes foram os outputs que obtive para os valores de C indicados: 

C=7 

 

C=100 

 

C=1729 = 103 + 93 = 123 + 13 

Lembra-se deste número?  

Era o número do táxi que levou Hardy ao encontro de Ramanujan quando o visitou no hospital em Londres.  

Na altura, Hardy queixou-se da vulgaridade do número ao que Ramanujan respondeu: é um número muito interessante, é o mais pequeno dos naturais que se 

pode escrever de duas formas diferentes como soma de dois cubos. Littlewood, o grande matemático e colaborador de sempre de Hardy, tinha razão: para 

Ramanujan cada inteiro era um amigo! 

 

 

E, finalmente, para mostrar que pode introduzir dígitos com até 35 dígitos, um número com 35 noves: 

  

 

E agora o código, uma cópia directa do que escrevemos no editor de JustBasic v1.01. 
Introduzimos várias notas para tornar a lógica facilmente entendível. 



  

 

 



 

 

 

Finalmente um desafio 

Caro leitor/a desafiámo-lo a fazer uma muito pequena alteração ao código de modo a que, depois de obter o input,  o número de casas C, verifique se a regra é 

válida para todos os valores de 1 a C e imprima o resultado: S se a regra for válida, N se não for.  

E depois experimente correr o programa para valores de C tão altos quanto o programa permitir. E mesmo que nunca tenha obtido um N não pode garantir que 

para C igual ao maior dos valores que introduziu mais 1 não obtém um N !  

E nessa altura é bem capaz de se lembrar do elucidativo artigo que o José Carlos Santos deixou neste site, e que pode ver aqui, e começar a pensar numa 

demonstração: é que se a regra for válida as tentativas de encontrar um contraexemplo vão sempre gorar-se…  

http://www.clube.spm.pt/arquivo/5568/

