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Problema 16:                                     Resolução 

 

O Bernardo, a Sara e uma colega, a Carolina, estão a discutir a resolução do Problema 16 deste mês. 

Querem ouvir? 

 

Sara (S): - A primeira ideia que me ocorreu, e ocorreu de imediato, foi a de que se colocasse moedas dos 

vendedores suspeitos num dos pratos da balança e igual número de moedas verdadeiras no outro prato 

o peso P, em gramas, que tinha de colocar no primeiro para equilibrar a balança era igual ao número de 

moedas falsas multiplicado por 0,9.  

Carolina (C): - Claro, por cada moeda falsa terias de acrescentar, no mesmo prato, 0,9 gramas para 
compensar o peso que a moeda tinha a menos. 
                                                                                               
Bernardo (B): - Eu proporia que pensássemos em quantas moedas, provenientes das entregas de cada um 
dos lojistas, seria necessário colocar de forma que esses números denunciassem aqueles que tinham 
roubado. 
 

S (depois de reflectir durante alguns segundos): - Acho que tive uma ideia! Sabem, como ambiciono ser 

matemática, procuro ler tudo o que posso sobre esta área. Há dias, estive a ler sobre a célebre Casa da 

Sabedoria em Bagdad onde o grande matemático Al-Khwarizmi tinha falado sobre o seu recente, à época, 

livro Hisab Al-Jabr Al-Muqabala1. 

                                          Al-Khwarizmi                                           Casa da Sabedoria: Bagdad 

Era um importante livro onde ele divulgava a representação dos números na forma decimal, 

conhecimento que vinha da Índia e que, dizia-se, ia mudar a face do ocidente: as operações algébricas 

tornavam-se mais fáceis e consequentemente as operações de negócio. 

E a Sara continuou… 

 
1 Pode gostar de ver uma referência à origem do termo Álgebra na resolução do nosso problema 1 de Setembro de   
   2106 aqui. 

https://clube.spm.pt/files/clube/outros/Prob_01_Res_09_Set_2016-2.pdf


S: - O grande sábio referia que uma soma de potências diferentes de 10, por exemplo 105 + 103 + 10 +

1,  se podia representar por uma sequência de zeros e uns. Na posição i ficaria um 1 se aparecesse a 

parcela 10𝑖−1 e 0 no caso contrário. Neste exemplo a sequência seria 101011. 

Agora imaginem que numeramos os vendedores de 1 a 7 e retiramos 1 moeda das entregas do primeiro, 

10 das do segundo, 102  das do terceiro até ao sétimo do qual recolhemos 106 moedas.  

E que, de seguida, colocamos as moedas num dos pratos da balança, igual número de moedas boas no 

outro, e que equilibramos os pratos da balança com um peso P no prato inicial.   

Se registarmos o peso P em gramas e o dividirmos por 0,9  temos o número de moedas falsas que é, neste 

caso, uma soma de potências de dez. Se escrevermos esse número na forma decimal os uns da 

representação denunciam os falsários!  

No exemplo que dei eles seriam os números 1, 2, 4 e 6! 

C: - Genial… e prático! Já pensaste em quantas moedas ias precisar?  

E escreveu num guardanapo … 

                 𝑀 =  106 + 105 + 104 + 103 + 102 + 10 + 1 =
1

9
× (107 − 1)   

Mais de 1 milhão!...  

A Sara ficou em choque:  1 milhão de moedas!... nem os vendedores as teriam nem a balança as suportaria. 

Até que o Bernardo, que tinha estado a pensar seriamente na ideia que achava que tinha pernas para 

andar, interveio: 

B: - Mas porquê 10?  Qualquer inteiro positivo se pode escrever, de forma única, como soma de diferentes 

potências de 2.  

Qualquer natural se pode escrever como: 𝑁 = 𝑖120 + 𝑖221+…+𝑖𝑠2𝑠−1 onde os i’s   são 0 ou 1. Logo N pode 

ser escrito como uma sequência de 0’s e 1’s onde o i na posição j indica se a potência  2𝑗−1 aparece ou 

não na decomposição de N. 

E nesta altura já os três tinham percebido o que havia a fazer: 

C: - Estou a ver, retiramos 1 moeda do primeiro vendedor, 2 das do segundo, 22  das do terceiro até ao 

sétimo do qual recolheremos 26 = 64 moedas. Colocamos as 127 moedas num dos pratos da balança, no 

outro pomos 127 moedas das boas e equilibramos os pratos com um peso P.  

S: - E aí está: dividimos o peso P em gramas por 0,9, e escrevemos o resultado como soma de potências 

de 2 … e registamos a sequência de 0’s e 1’s correspondente: os 1’s da sequência vão apontar para os fora 

da lei! 

C: - Então supõe que o peso era de 63,9 gramas. 

Sara pôs mão à obra e escreveu 63,9 = 0,9 × 71 𝑔; 71 = 26 + 22 + 2 + 1 logo a sequência é 1000111… 

S: - Os falsificadores seriam os números 1, 2, 3, 7! 

B: - A polícia deve ter ficado contente… 

S: - … sem fazer ideia de onde, num passado longínquo, vieram as ideias que permitiram esta solução!  

 

 

 



 

Apêndice   

Representação de um natural 𝑵 na base 2 

 𝑁 = 2 × 𝑛1 + 𝑟1 

 𝑛1 = 2 × 𝑛2 + 𝑟2 

 𝑛2 = 2 × 𝑛3 + 𝑟3 

  ………………………. 

  𝑛𝑗 = 2 × 1 + 𝑟𝑗 

  

 𝑁 = 1 𝑟𝑗 … 𝑟3𝑟2𝑟1 

 


