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1 Introdução

Este minicurso não pretende apresentar nenhum conteúdo matemático de maneira sis-
temática. Este não é um minicurso de Arimética, nem de Álgebra ou Geometria. Neste
minicurso não vamos aprender nenhum conteúdo matemático novo, vamos aprender como usar
a Matemática que já sabemos (mesmo que seja muito pouca) para resolver problemas. Não
vamos resolver exerćıcios, vamos resolver problemas.

Qual é a diferença entre um exerćıcio e um problema? A resposta é muito subjetiva. De-
pende de cada pessoa. Um problema para uma pessoa com pouca experiência ou pouco conhe-
cimento pode ser considerado um exerćıcio por alguém com mais experiência e conhecimento.
Vejamos um exemplo de exerćıcio. Calcule a soma

S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + . . . + 99 + 100 . (1)

Este é um exerćıcio porque sabemos imediatamente o que fazer. Temos apenas que executar
a soma um passo de cada vez. Esta forma de resolver o exerćıcio é muito chata e, o que é pior,
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não é nada segura porque em qualquer momento durante o processo de resolução podemos
cometer algum erro de conta. Na verdade, é muito provável que cometamos um erro deste tipo
(várias vezes), não por incompetência ou falta de conhecimento, mas por cansaço e tédio, ou
simplesmente por descuido.

Alguém com um pouco mais de bagagem matemática irá perceber que não é necessário
executar a soma passo a passo. Ao perceber que (1) é a soma de uma progressão aritmética, e
lembrando que há uma fórmula para calcular este tipo de somas, pode aplicar a fórmula e obter
imediatamente a resposta. Agora, alguém que não conhece ainda esta fórmula, mas ouve falar
que é posśıvel calcular (1) sem executar a soma passo a passo pode se plantear o problema de
encontrar o valor da soma sem somar literalmente. Este é um problema porque num primeiro
momento ele não tem a menor idéia do que fazer. Esta é a caracteŕıstica que distingue um
problema de um exerćıcio. Resolver um exerćıcio requer, no pior dos casos, muita paciência e
cuidado. Resolver um problema requer de ingênio.

Assim, para calcular (1) podemos executar a soma passo a passo até achar o resultado final;
ou podemos agir com ingênio e resolver o problema de encontrar o valor da soma sem somar
literalmente. Geralmente, pessoas com pouca experiência matemática optam pelo primeiro
caminho. De fato, este parece ter sido o motivo que levou um professor de escola a colocar este
exerćıcio para seus alunos resolverem um dia na sala de aula. Só que ele não contava que um
dos seus alunos resolveria o problema, e muito rapidamente.

Conta–se que entre os alunos estava um jovem precoz que procedeu de forma muito original.
Ele escreveu, uma embaixo da outra, duas cópias dos números a serem somados, só que a
segunda cópia a escreveu na ordem invertida, assim

1 + 2 + 3 + . . . + 99 + 100
100 + 99 + 98 + . . . + 2 + 1 ,

e somou os números por colunas, assim

1 + 2 + 3 + . . . + 99 + 100
100 + 99 + 98 + . . . + 2 + 1
101 + 101 + 101 + . . . + 101 + 101 .

A seguir observou, por um lado, que a soma indicada na terceira linha é duas vezes a soma
pedida e, por outro lado, que a soma indicada na mesma terceira linha é nada mais que o
número 101 somado 100 vezes. Concluiu então que a resposta ao problema dado pelo professor
era 1

2
· 100 · 101 = 5050.

O professor pensava que iria ter uma boa hora de sossego, portanto é fácil imaginar a
surpresa (e o desagrado) que deve haver sentido quando o jovem Karl apresentou a resposta
após poucos minutos. Sim, o jovem esperto era ninguem menos que Johann Friederich Karl
Gauss, Karl para os amigos, quem mais tarde seria considerado o Pŕıncipe da Matemática.
Vocês já devem ter ouvido muitas histórias sobre este pŕıncipe, e se ainda não as ouviram, irão
ouvir.

Quais são as vantagens do método que Karl usou para calcular a soma pedida pelo professor,
comparado com o método que todos nós, simples mortais, teriamos seguido? Uma vantagem
óbvia é a rapidez com que calculou a soma. Mas a principal vantagem é que este método
nos permite entender muito bem a pergunta feita e a resposta à pergunta. De fato, observe o
seguinte.

1. O método de Karl nos permite ter certeza de que a resposta obtida é correta. Já da
maneira óbvia de calcular a soma, sempre ficaremos na dúvida de haver cometido um
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desliz em alguma das 99 somas realizadas. E não escapamos desta dúvida realizando as
contas com uma calculadora pois, como ter certeza que não digitamos algum algarismo
errado?

2. O método de Karl pode ser aplicado a qualquer outra situação similar, por exemplo
calcular a soma

1 + 2 + 3 + · · ·+ 999 + 1000 .

Alguns minutos de reflexão e uma conta simples num pedazinho de papel, e chegamos à
resposta correta 500500. Ou seja, o método de Karl pode ser generalizado.

3. Esta generalização permite obter uma fórmula para resolver o problema genérico de achar
a soma

1 + 2 + 3 + · · ·+ n .

Um pouco de reflexão e nenhuma conta, e chegamos à resposta 1
2
n(n + 1).

4. Esta generalização permite também formular novas perguntas (interessantes) relacionadas
ao problema original.

(a) Que acontece se a soma não começa em 1?

(b) Que acontece se a soma não é de números consecutivos, mas eles aumentam de dois
em dois, de três em três, ou de quatro em quatro?

Enquanto as desvantagens do método de Karl, a única que me ocorre é para o professor,
que não pôde desfrutar a hora de sossego que tanto queria.

Se o professor houvesse sido mais esperto, depois das explicações do jovem Karl poderia ter
argumentado, “Mas eu ped́ı para somar os números de 1 até 100. Você não somou os números,
você provou que o resultado da soma é 5050”. E teria toda a razão. De fato, o que Karl fez
não foi somar os primeiros 100 números inteiros positivos. O que ele fez foi demonstrar que se
se desse ao trabalho de executar a soma, e não cometesse nenhum erro durante o processo, o
resultado obtido seria 5050.

Este exemplo ilustra um dos motivos pelos quais provas ou demonstrações são importantes
em Matemática e nas demais ciências formais, assim como nas ciências exatas e suas aplicações
tecnológicas como as engenharias. Uma boa demonstração fornece uma boa compreensão do
problema ou fenômeno estudado, e esta compreensão adquirida impulsiona o avanço do conhe-
cimento ao gerar novas perguntas e novos problemas. De fato, as perguntas são o combust́ıvel
da ciência.

Basicamente, uma prova ou demonstração é uma peça retórica constrúıda seguindo regras
de racioćınio lógico, e cujo objetivo é convencer alguém da veracidade de alguma afirmação.
Demonstrações matemáticas se referem a afirmações matemáticas. Há vários motivos pelos
quais demonstrações são importantes na Matemática. Acabamos de ver um deles, mas neste
minicurso não vamos nos concentrar em provas ou demonstrações. Vamos nos concentrar em
técnicas de resolução de problemas, que no fundo são também técnicas para descobrir e construir
demonstrações.

A maneira como Karl resolveu o problema de calcular (1) sem somar foi extremamente
ingeniosa. Como foi que lhe ocorreu tal idéia? Bom, Karl era um gênio da Matemática, e essa
genialidade se manifestou muito cedo na sua vida. E nós que não somos gênios? A boa not́ıcia
é que não é preciso ser gênio para resolver problemas de Matemática. Há maneiras sistemáticas
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de abordar um problema que, se bem empregadas, nos permitem avançar na direção da solução
e, em muitos casos, resolver o problema completamente.

Neste minicurso vamos aprender como usar várias destas estratégias para resolver, entre
outras coisas, o problema de calcular (1) sem somar. Ou seja, vamos aprender que com ingênio
(mesmo sem sermos gênios) podemos resolver problemas de Matemática que, num primeiro
momento, nos deixam sem ar. Podemos adquirir esta habilidade graças à ajuda de uma dama
conhecida como Heuŕıstica.

A heuŕıstica é o estudo das estratégias e táticas utilizadas para resolver problemas em qual-
quer esfera. Geralmente um problema pode ser abordado e resolvido de muitas maneiras dife-
rentes, e isto se aplica em particular a problemas de Matemática. Neste minicurso resolveremos
alguns problemas matemáticos simples prestando mais atenção à identificação das estratégias
e táticas utilizadas do que às ferramentas, isto é, à própria Matemática. O objetivo principal
é resolver cada problema de tantas maneiras diferentes quanto seja posśıvel. Em minicursos
posteriores vocês irão voltar a sua atenção às ferramentas matemáticas.

Vamos ilustrar o que a heuŕıstica nos ensina sobre resolução de problemas apresentando
várias resoluções diferentes de um mesmo problema simples.

Problema Resolvido 1 Ana Lúcia tem R$20,00 em moedas de 25 centavos, e
tem tantas moedas de 10 centavos quanto de 25 centavos. Quanto dinheiro tem Ana
Lúcia?

Primeira solução. Ana Lúcia tem R$20,00 reais em moedas de 25 centavos. Como cada
4 moedas de 25 centavos somam um real, então Ana Lúcia tem 4 × 20 = 80 moedas de 25
centavos. Pelo enunciado do problema, Ana Lúcia tem também 80 moedas de 10 centavos, e
portanto R$8,00 em moedas de 10 centavos. Concluimos que em total Ana Lúcia tem R$20,00
+ R$8,00 = R$28,00.

Segunda solução. Se n é o número de moedas de 25 centavos que Ana Lúcia tem, também é o
número de moedas de 10 centavos que ela possui. Então Ana Lúcia tem 0, 25n+0, 10n = 0, 35n
reais. Falta determinar o valor de n. Como Ana Lúcia tem R$20,00 em moedas de 25 centavos,
temos que 0, 25n = 20, o que resulta em n = 80. Segue–se que Ana Lúcia tem 0, 35× 80 = 28
reais.

Terceira solução. Se Ana Lúcia tivesse R$1,00 em moedas de 25 centavos, teria apenas 4
destas moedas, e também apenas 4 moedas de 10 centavos, e portanto teria apenas R$1,40.
Como Ana Lúcia tem na verdade 20 vezes mais reais em moedas de 25 centavos, terá também
20 vezes mais dinheiro, ou seja R$28,00.

Quarta solução. Uma moeda de 10 centavos possui 2/5 do valor de uma moeda de 25
centavos. Como Ana Lúcia tem a mesma quantidade de moedas de 10 e 25 centavos, tem então
2/5 × 20 = 8 reais em moedas de 10 centavos, e portanto Ana Lúcia tem em total R$20,00 +
R$8,00 = R$28,00.

Observe que todas as soluções apresentadas para este problema são elementares, ou seja,
não utilizam nenhum conhecimento matemático além das operações aritméticas simples. A
diferença entre uma solução e outra descansa apenas na abordagem. Assim, a resolução de
um problema usa certas estratégias, como apelar a analogias e a problemas mais simples já
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resolvidos, organizar adequadamente a informação, ou formular e testar hipóteses.
O conhecimento de ferramentas matemáticas mais sofisticadas vindas da Aritmética, da

Álgebra e da Geometria, assim como de áreas mais avançadas costuma ser de muita ajuda
na solução de problemas mais elaborados e complexos. Neste minicurso vamos nos concentrar
apenas nos problemas elementares, cuja solução só requer das ferramentas mais básicas que
vêm da Matemática Elementar. Muitos destes problemas podem também ser resolvidos usando
ferramentas mais avançadas, mas nós não vamos nos preocupar com isto neste momento.

A principal observação que emerge da análise do exemplo anterior é que no processo de
resolução se utilizou quase sempre, não uma única estratégia, mas uma combinação delas; cada
solução foi obtida usando diferentes combinações de estratégias. Assim também, as ferramentas
matemáticas utilizadas para entender o problema, ou para dar a estocada final, foram variadas.
Isto não foi casual, a experiência mostra que na imensa maioria dos casos há diferentes soluções
para um mesmo problema,1 e duas soluções diferem pela combinação espećıfica de estratégias
e ferramentas utilizadas.

Na verdade, não é frequente encontrar um problema interessante para cuja resolução seja
imposśıvel utilizar diferentes abordagens. Isto é uma grande vantagem, pois se alguma aborda-
gem não parece estar ajudando na resolução de um problema em particular, você pode sempre
desconfiar que existem várias outras abordagems posśıveis que podem dar certo. Provavelmente
você só está tentando uma abordagem errada.

As estrátegias e táticas que costumam funcionar bem ao resolver problemas elementares
de Matemática geralmente são combinações de algumas sugestões bastante conhecidas por
matemáticos experientes. Neste minicurso não vamos explicar nem justificar em detalhe cada
uma destas sugestões. Vamos apenas aprender a utilizar algumas delas e, com essa experiência,
iremos nos convencendo do seu valor.

A seguinte é uma lista (incompleta) de sugestões para abordar um problema.

1. Entenda o problema.

(a) Escolha uma boa notação.

(b) Organize a informação.

(c) Procure problemas análogos mais simples.

(d) Apele à teoria que você conhece bem.

2. Experimente, procure por padrões, formule hipóteses.

(a) Desenhe gráficos e/ou figuras.

(b) Explore simetrias.

(c) Deconstrua a solução.

(d) Separe por casos.

(e) Considere casos particulares, sejam simples ou extremos.

3. Use a lógica e a experiência, modifique o problema.

(a) Formule um problema equivalente.

1No sentido em que estamos nos expressando, haver diferentes soluções para um problema significa que há
diferentes maneiras de resolver um problema. Não estamos expressando que há diferentes respostas.
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(b) Argumente por contradição.

(c) Reduça o problema a outro já resolvido.

4. Se congelar, mude o ponto de vista.

Uma última sugestão antes de começar o minicurso. Na hora de abordar um problema é
fundamental manter uma atitude mental positiva e otimista. A resolução de problemas é mais
uma arte do que uma ciência exata, portanto a componente psicológica tem um papel crucial
nesta atividade. Neste contexto, o seguinte pensamento de Henry Ford adquire um significado
profundamente prático.

Seja que você acredite que pode ou que não pode, você sempre estará
certo.

Em cada uma das seções que seguem iremos resolver problemas usando principalmente a
estratégia que dá o t́ıtulo à correspondente seção. A énfase na explicação da resolução dos
problemas será naquela estratégia espećıfica. No entanto, como ficará evidente, na imensa
maioria das soluções estaremos utilizando mais de uma estratégia.

Cada seção termina com uma pequena coleção de problemas. Durante este minicurso pro-
curem resolver cada problema utilizando a estratégia da seção onde o problema se encontra
(quando conveniente, com a ajuda de outras estratégias). Vocês irão observar que alguns dos
problemas aparecem em mais de uma seção. Fazemos isto apenas para enfatizar, como já mos-
tramos no exemplo anterior, que um mesmo problema pode ser resolvido de várias maneiras.
No final do minicurso, peguem alguns problemas da sua lista preferida e tentem resolver cada
um deles de várias maneiras diferentes.

2 Procure padrões

A primeira estratégia que vamos conhecer é essencialmente experimental. Ela é muito útil em
situações nas quais não temos idéia de como proceder. Estas situações são muito frequentes, e é
por este motivo que começamos com ela. A busca de padrões consiste em resolver inicialmente
versões muito simplificadas do problema original, com a esperança de encontrar alguma regra
de formação que permita enxergar a solução do problema.

Considere o seguinte problema.

Problema Resolvido 2 Encontre o d́ıgito das unidades de 82013.

Solução. Quem está pensando em calcular o número 82013 pode começar.

81 = 8 , 82 = 64 , 83 = 512 , 84 = 4096 , 85 = 32.768 , 86 = 262.144 . . .

Agora pare! E observe . . . O d́ıgito das unidades de uma potência de 8 depende apenas do
d́ıgito das unidades da potência anterior. Assim, o d́ıgito das unidades de 86 é 4 porque o
d́ıgito das unidades de 85 é 8. O motivo é simples. Para achar o d́ıgito das unidades de 86

olhamos o d́ıgito das unidades do produto 32.768 × 8, que claramente é 4. Os outros d́ıgitos

6



que seguem não interferem neste resultado. Temos assim a seguinte sequência de unidades.

81 := 8 82 := 4 83 := 2 84 := 6
85 := 8 86 := 4 87 := 2 88 := 6
89 := 8 810 := 4 811 := 2 812 := 6 . . . ,

onde o śımbolo := indica que estamos escrevendo o d́ıgito das unidades do número que está à
esquerda.

Há quatro colunas de potências de 8, e a observação crucial é que os expoentes que aparecem
em uma mesma coluna tem o mesmo resto quando são divididos por 4. Na primeira coluna estão
os expoentes com resto 1, na segunda os expoentes com resto dois, na terceira os expoentes
com resto 3, e na quarta os expoentes com resto 0 (os múltiplos de 4). Assim, 82013 irá aparecer
na primeira coluna (exatamente na fila 504) pois 2013 = 503 × 4 + 1, e portanto o d́ıgito das
unidades de 82013 é 8.

Em muitas situações é fácil encontrar um padrão; a parte dif́ıcil é justificar que o padrão
achado é o correto. Considere o seguinte problema.

Problema Resolvido 3 Calcule a soma

1

1 · 2
+

1

2 · 3
+

1

3 · 4
+ . . . +

1

2012 · 2013
.

Solução. Este problema parece imposśıvel de resolver a não ser calculando a soma termo
a termo, e só de pensar nesta idéia congelamos e começamos a procurar alguma desculpa para
fazer qualquer outra coisa. Observe no entanto que nosso problema é um caso particular do
problema de calcular a soma

Sn =
1

1 · 2
+

1

2 · 3
+

1

3 · 4
+ . . . +

1

n · (n + 1)
.

De fato, o que está sendo pedido é calcular S2012. Não vamos nem sonhar em executar esta
soma explicitamente, mas podemos calcular os primeiros casos particulares deste problema
generalizado.

S1 =
1

2
, S2 =

1

2
+

1

6
=

2

3
, S3 =

1

2
+

1

6
+

1

12
=

3

4
, S4 =

1

2
+

1

6
+

1

12
+

1

20
=

4

5
.

Estes poucos casos nos permitem perceber o seguinte padrão nas somas,

Sn =
n

n + 1
. (2)

Se esta conjectura for verdadeira, a solução a nosso problema será

S2012 =
2012

2013
. (3)

Fácil, não é? Mas, como podemos verificar que esta conjectura não está errada? Uma maneira
é usar o Prinćıpio de Indução para provar que a expressão (2) é de fato a solução geral do
problema, mas não vamos por esse caminho porque neste minicurso queremos usar apenas
ferramentas elementares.
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A observação crucial para obter uma solução elementar está na identificação de outro
padrão, este mais sutil que o anterior. Observe as seguintes relações.

1

1 · 2
=

1

1
− 1

2
1

2 · 3
=

1

2
− 1

3
1

3 · 4
=

1

3
− 1

4
1

4 · 5
=

1

4
− 1

5
. . .

Assim temos

S2 =
1

1 · 2
+

1

2 · 3

=

(
1

1
− 1

2

)
+

(
1

2
− 1

3

)
=

1

1
− 1

3

=
2

3
.

Da mesma forma,

S3 =
1

1 · 2
+

1

2 · 3
+

1

3 · 4

=

(
1

1
− 1

2

)
+

(
1

2
− 1

3

)
+

(
1

3
− 1

4

)
=

1

1
− 1

4

=
3

4
.

Deu para enxergar o que está acontecendo? Façamos mais um caso particular para ajudar à
nossa percepção.

S4 =
1

1 · 2
+

1

2 · 3
+

1

3 · 4
+

1

4 · 5

=

(
1

1
− 1

2

)
+

(
1

2
− 1

3

)
+

(
1

3
− 1

4

)
+

(
1

4
− 1

5

)
=

1

1
− 1

5

=
4

5
.

Não parece um milagre? Estes casos particulares devem ser suficientes para obtermos bastante
confiança na validade da nossa conjectura, mas não é suficiente para estabelecer esta validade.
O que está faltando? Bom, falta provar apenas que todo termo da soma se decompõe numa
diferença conveniente. Esta prova é muito simples pois cada termo da soma é da forma

1

k(k + 1)
=

1

k
− 1

k + 1
.
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Assim, a conjectura de fato é verdadeira, e portanto a solução é (3).

Problemas propostos

Problema 1 Determine a soma das medidas dos ângulos internos de um icosâgono (poĺıgono
de 20 lados).

Problema 2 Encontre o d́ıgito das unidades do número 1325 + 481 + 5411.

Problema 3 Uma máquina executa uma sequência de operações aritméticas (soma, diferença,
multiplicação e divisão) sobre uma única entrada numérica. A tabela mostra a sáıda em função
da entrada.

Entrada Sáıda

1 1
2 9
3 29
4 67
5 129
6 221

Qual é o valor da sáıda se o valor de entrada é 9?

Problema 4 Quantos pares de ângulos opostos pelo vértice há quando se traçam 10 retas
distintas e concorrentes num ponto?

Problema 5 Um triângulo inteiro é um triângulo cujos três lados tem comprimentos `, m e
n, inteiros positivos. Sejam estes inteiros tais que

` ≤ m ≤ n .

Determine quantos triângulos inteiros com n = 9 existem.

3 Organize a informação

Nem sempre a busca de padrões é tão simples como nos exemplos e problemas da seção
anterior. Às vezes o padrão só se manifesta ao ordenar os dados em forma conveniente. O se-
guinte problema ilustra como a maneira de organizar a informação pode esconder ou evidenciar
o padrão que está sendo procurado; e mais ainda, pode ser determinante para justificar que o
padrão encontrado é o correto.

Problema Resolvido 4 Quantos subconjuntos podem ser formados com um con-
junto de 10 elementos?

Solução. Primeiro um pouco de notação. Consideremos como conjunto de n elementos o
conjunto In = {1, 2, 3, . . . , n}. Obviamente I0 = ∅. A famı́lia dos subconjuntos de In é denotada
por P(In), e o número de elementos deste conjunto é denotado por |P(In)|. O problema consiste
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n In Elementos de P(In) |P(In)|
0 ∅ ∅ 1

1 {1} ∅
{1} 2

2 {1, 2}
∅

{1}, {2}
{1, 2}

4

3 {1, 2, 3}

∅
{1}, {2}, {3}

{1, 2}, {1, 3}, {2, 3}
{1, 2, 3}

8

4 {1, 2, 3, 4}

∅
{1}, {2}, {3}, {4}

{1, 2}, {1, 3}, {1, 4}, {2, 3}, {2, 4}, {3, 4}
{1, 2, 3}, {1, 2, 4}, {1, 3, 4}, {2, 3, 4}

{1, 2, 3, 4}

16

Tabela 1: Subconjuntos de In ordenados de acordo a sua cardinalidade.

em calcular este número para n = 10. Como já sabemos, na falta de qualquer idéia de como
proceder, a melhor maneira de encarar um problema é experimentar. Assim, determinemos
|P(In)| nos casos mais simples, ou seja para valores pequenos de n, e vejamos se encontramos
algum padrão que nos permita formular uma hipótese.

Caso n = 0. Temos I0 = ∅ e P(I0) = {∅}, portanto |P(I0)| = 1.

Caso n = 1. Temos I1 = {1} e P(I1) = {∅, {1}}, portanto |P(I1)| = 2.

Caso n = 2. Temos I2 = {1, 2} e P(I2) = {∅, {1}, {2}, {1, 2}}, portanto |P(I2)| = 4.

Caso n = 3. Temos I3 = {1, 2, 3} e P(I3) = {∅, {1}, {2}, {3}, {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}},
portanto |P(I3)| = 8.

Olhando com atenção observa–se um padrão bastante sugestivo,

|P(I0)| = 20

|P(I1)| = 21

|P(I2)| = 22

|P(I3)| = 23 ,

o que nos permite formular uma conjectura bastante plauśıvel,

|P(In)| = 2n para todo n ∈ N.

Agora só falta provar esta conjectura, mas antes é sempre bom checa–la calculando alguns
casos especiais adicionais, nem que seja apenas com o objetivo de aumentar a nossa confiança
nela, no final das contas daqui a pouco vamos enfrentar o desafio de prová–la. Por motivos de
espaço, neste exemplo vamos calcular apenas um caso adicional.
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n In Elementos de P(In) |P(In)|
0 ∅ ∅ 1

1 {1} ∅
{1} 2

2 {1, 2} ∅ {1}
{2} {1, 2} 4

3 {1, 2, 3} ∅ {1} {2} {1, 2}
{3} {1, 3} {2, 3} {1, 2, 3} 8

4 {1, 2, 3, 4} ∅ {1} {2} {3} {1, 2} {1, 3} {2, 3} {1, 2, 3}
{4} {1, 4} {2, 4} {3, 4} {1, 2, 4} {1, 3, 4} {2, 3, 4} {1, 2, 3, 4} 16

Tabela 2: Subconjuntos de In ordenados colocando na primeira linha os subconjuntos de In−1.

Caso n = 4. Temos I4 = {1, 2, 3, 4} e

P(I4) = {∅, {1}, {2}, {3}, {4}, {1, 2}, {1, 3}, {1, 4}, {2, 3}, {2, 4}, {3, 4},
{1, 2, 3}, {1, 2, 4}, {1, 3, 4}, {2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}} ,

portanto |P(I4)| = 16 = 24.

A conjectura parece ser verdadeira, mas como prova–la? É neste momento que costuma ser de
muita ajuda organizar a informação de modo gráfico ou em forma de tabela(s).

A forma como os dados estão organizados na Tabela 1 fornece um método bastante simples
e prático para contar o número de subconjuntos que nos interessa. Basta contar quantos sub-
conjuntos sem elementos há, quantos subconjuntos com um elemento há, quantos subconjuntos
com dois elementos há, e assim por diante. Depois somar estas quantidades. No entanto, a
maneira sistemática de fazer esta contagem é usando ferramentas de Análise Combinatória que
provavelmente nem todos conheçam. Assim sendo vamos por outro caminho.

Dados organizados de modo diferente geralmente fornecem métodos alternativos de solução
de um problema. Observe a Tabela 2 organizada a partir da seguinte observação óbvia

In = In−1 ∪ {n} .

Assim, para listar os elementos de P(In), listamos numa fila todos os elementos de P(In−1),
e na segunda fila embaixo de cada subconjunto A, o conjunto A∪{n}. Deste modo completamos
a lista de elementos de P(In). Esta tabela mostra claramente que ao passar de um conjunto
com n elementos para um com n + 1 elementos, o número de subconjuntos duplica, provando
assim a nossa conjectura.

A organização da informação não serve apenas para ajudar a reconhecer padrões inerentes
ao problema. Em muitas situações dados bem organizados permitem visualizar uma linha de
racioćınio que conduz à solução do problema, como no exemplo a seguir.

Problema Resolvido 5 Encontre o valor da expressão

202 − 192 + 182 − 172 + . . . + 42 − 32 + 22 − 12 .
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Solução. Nesta altura do campeonato ninguém lendo estas notas deve estar pensando em
elevar ao quadrado cada somando e começar a somar e subtrair loucamente. Uma maneira mais
interessante de proceder consiste em separar a expressão pedida em duas, assim

202 + 182 + 162 + . . . + 42 + 22 e 192 + 172 + 152 + . . . + 32 + 12 ;

e logo depois calcular cada soma por separado e subtrair os resultados. É posśıvel fazer isto,
mas dá muito trabalho. Uma maneira mais eficiente de resolver este problema é organizando
os termos da expressão de outro modo, assim(

202 − 192
)

+
(
182 − 172

)
+ . . . +

(
42 − 32

)
+
(
22 − 12

)
.

Lembrando da expressão para a diferença de quadrados

a2 − b2 = (a + b)(a− b) ,

percebemos que

202 − 192 = 20 + 19

182 − 172 = 18 + 17

162 − 152 = 16 + 15
...

42 − 32 = 4 + 3

22 − 12 = 2 + 1 ,

e portanto a expressão pedida se reduz a

20 + 19 + 18 + 17 + 16 + . . . + 4 + 3 + 2 + 1 ,

que já sabemos calcular (graças à genialidade do nosso amigo Karl). O resultado é 210.

Problemas propostos

Problema 6 Quantos pares de números inteiros (m,n) satisfazem a relação m2 + n2 = 10?

Problema 7 Encontre o valor da expressão(
1− 1

4

)(
1− 1

9

)(
1− 1

16

)(
1− 1

25

)
. . .

(
1− 1

225

)
.

Problema 8 Joyce convidou 17 amigos para um jantar na sua casa e entregou a cada con-
vidado um cartão com um número de 2 a 18, reservando o cartão com o número 1 para ela.
Depois juntou todos os participantes do jantar em pares de modo que a soma dos números de
cada par fosse um quadrado perfeito. Que número tinha o par da Joyce?
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4 Deconstrua a solução

O nome deste método pode causar confusão. Se estou quebrando a cabeça para resolver
um problema é porque não conheço a solução; e se não conheço a solução, como posso tentar
deconstrui–la? Mas se paramos para refletir um pouco percebemos facilmente que há muito
tempo nós viemos usando este procedimento rotineiramente. Usamos este método cada vez que
chamamos a incógnita de x e montamos uma equação nesta variável. A solução da equação é
essencialmente a solução do problema. No entanto, o método de deconstrução da solução vai
muito além de plantear um problema algebricamente; na verdade, em muitos casos este método
elimina completamente a necessidade de usar cálculos algébricos. Considere por exemplo o
seguintes dois problemas simples.

Problema Resolvido 6 Depois de 6 provas de matemática, Pacheco tem uma
média de 7. O professor anuncia que a nota da disciplina vai ser computada contando
apenas as cinco maiores notas. Pacheco então passa a ter média de 8. Qual foi a
nota mais baixa de Pacheco?

Solução. Aqueles acostumados a resolver problemas usando Álgebra irão encontrar este
problema muito fácil de resolver, e de fato este problema é extremamente simples. Mesmo sem
Álgebra. Já que a média contando apenas as cinco maiores notas é 8, estas cinco notas somam
40 pontos. Por outro lado, a média contando todas as 6 notas é 7, logo todas as notas do
Pacheco somam 42 pontos. Assim, a menor nota que Pacheco obteve (e que foi descartada pelo
professor para calcular a média final) é 2.

Problema Resolvido 7 Um dia Bárbara foi ao cassino e se deu bem pois duplicou
seu dinheiro, mas na comemoração gastou R$30,00. No dia seguinte voltou ao cassino
e novamente se deu bem pois triplicou seu dinheiro, e gastou R$54,00 comemorando.
No terceiro dia voltou ao cassino e outra vez se deu bem pois quadruplicou seu
dinheiro. Para comemorar gastou desta vez R$72,00. Chegando em casa viu que
ainda tinha R$48,00. Com quanto dinheiro entrou no cassino no primeiro dia?

Solução. Este problema também se resolve facilmente usando métodos algébricos, embora
as contas agora sejam muito mais longas, e portanto a probabilidade de errar no caminho seja
muito maior. Mas este problema também se resolve facilmente raciocinando por recuo, sem
Álgebra.

1. No final do terceiro dia, depois de gastar R$72,00 na comemoração, Bárbara terminou
com R$48,00. Ou seja, antes da comemoração ela tinha R$120,00. Mas isto era quatro
vezes o dinheiro que tinha ao entrar no cassino. Assim, naquele dia ela entrou no cassino
com R$30,00.

2. No final do segundo dia, depois de gastar R$54,00 na comemoração, Bárbara terminou
com R$30,00 (os mesmos R$30,00 que tinha quando entrou no cassino no dia seguinte).
Ou seja, antes da comemoração ela tinha R$84,00. Mas isto era três vezes o dinheiro que
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tinha ao entrar no cassino. Assim, naquele dia ela entrou no cassino com R$28,00.

3. No final do primeiro dia, depois de gastar R$30,00 na comemoração, Bárbara terminou
com R$28,00 (os mesmos R$28,00 que tinha quando entrou no cassino no dia seguinte).
Ou seja, antes da comemoração ela tinha R$58,00. Mas isto era duas vezes o dinheiro
que tinha ao entrar no cassino. Assim, naquele dia ela entrou no cassino com R$29,00.

Temos portanto que no primeiro dia Bárbara entrou no cassino com R$29,00.

Há situações em que o método de deconstrução da solução simplifica a resolução do pro-
blema dramaticamente. Um exemplo de interesse para os assistentes deste minicurso é o se-
guinte problema que foi o terceiro da parte discursiva no Exame de Acesso ao PROFMAT em
2011. Nenhum candidato se afastou do método tradicional (e longo) de solução deste tipo de
problemas, que consiste em classificar os revestimentos de acordo ao número de pedras retan-
gulares usadas, contar a quantidade de revestimentos em cada classe, e finalmente somar estes
resultados parciais.

Problema Resolvido 8 Um engenheiro fará uma passarela de 10 metros de com-
primento, ligando a porta da casa ao portão da rua. A passarela terá 1 metro de
largura e ele, para revesti-la, dispõe de 10 pedras quadradas de lado 1 metro e 5
pedras retangulares de 1 metro por 2 metros. Todas as pedras são da mesma cor,
as pedras de mesmo tamanho são indistingúıveis umas das outras e o rejunte ficará
aparente, embora com espessura despreźıvel. De quantas maneiras ele pode revestir
a passarela?

Solução. A maneira usual de abordar este problema é usando Análise Combinatória, mas
este procedimento é longo e requer muitas contas. Existe uma outra maneira muito mais simples
de resolver este problema, que requer apenas somar. Seja Sn o número de maneiras de revestir
uma passarela de n metros com pedras quadradas de lado 1 metro e retangulares de 1 metro
por 2 metros. Assim, o problema consiste em calcular S10.

Suponha que falta colocar a última pedra. Esta pedra pode ser quadrada ou retangular.
Se a última pedra a colocar for quadrada é porque já revestimos 9 metros, e há S9 maneiras
de chegar a este ponto. Se a última pedra a colocar for retangular é porque já revestimos 8
metros, e há S8 maneiras de chegar a este ponto. Temos então

S10 = S9 + S8 (4)

maneiras de cobrir os 10 metros da passarela. Parece que não avançamos nada pois não temos
a menor idéia de quanto valem S9 e S8, mas o mesmo racioćınio usado para determinar (4) dá
como resultado

S9 = S8 + S7 ,

S8 = S7 + S6 ,

S7 = S6 + S5 ,
...

S3 = S2 + S1 .
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Como S1 = 1 e S2 = 2, temos

S3 = S2 + S1 = 2 + 1 = 3 ,

e analogamente,

S4 = 5 , S5 = 8 , S6 = 13 , S7 = 21 , S8 = 34 , S9 = 66 , S10 = 89 .

Há portanto 89 maneiras de revestir a passarela.

Problemas propostos

Problema 9 Siná Matilde vendeu 60 potes de doce de leite em cinco dias, sendo que no
segundo dia vendeu um pote a mais do que no primeiro, e no terceiro vendeu dois potes a mais
do que no segundo, e assim por diante. Quantos potes de doce de leite siná Matilde vendeu a
cada dia?

Problema 10 Ao dividir um número inteiro por 15 o resto é 7. Encontre a soma dos restos
que resultam de dividir este mesmo número por 3 e por 5.

Problema 11 A figura abaixo mostra parte do mapa de uma cidade. João mora na esquina
da Rua 1 com o Caminho 7 e e sua namorada Ana mora na esquina da Rua 7 com o Caminho
1. João decide visitar Ana seguindo cada dia um caminho diferente, mas usando apenas os
caminhos mais curtos posśıveis. Quantos visitas vai realizar João antes que tenha que repetir
os caminhos?

Caminho 1

Caminho 2

Caminho 3

Caminho 4

Caminho 5

Caminho 6

Caminho 7

Rua 1 Rua 2 Rua 3 Rua 4 Rua 5 Rua 6 Rua 7
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Problema 12 João sai de casa e se dirige ao escritório distante 2km. Ele dirige durante o
primeiro km à velocidade de 60km/h, quando percebe que assim vai chegar atrasado. A que
velocidade deve dirigir o segundo km para atingir uma velocidade média de 80km/h?

Problema 13 O professor de Temas e Problemas anunciou que a lista de problemas que vai
entregar irá conter entre 30 e 50 problemas, e que um quarto deles será de Aritmética e um
quinto de Geometria. Quantos problemas terá a lista?

5 Mude de ponto de vista

Há vários outros métodos e estratégias elementares para abordar um problema de Ma-
temática. Infelizmente, por uma questão de tempo e espaço, não podemos abordar nem sequer
uma quantidade razoável destas sugestões neste minicurso. No entanto, não gostaria de deixar
de mencionar a que tal vez seja a estratégia mais útil naqueles momentos de desespero, quando
nada parece funcionar e estamos a ponto de desistir de um problema particularmente dif́ıcil. É
a mudança de ponto de vista.

Não há como descrever em que consiste esta estratégia. Não há como ensinar a usar esta
estratégia. Não há, nem sequer, uma sugestão prática para orientar alguém a aprender a usar
esta estratégia. A única coisa que pode ser dita nesta direção é: se sua abordagem não está
dando certo... pense em outra!

Problema Resolvido 9 Qual é o maior valor que pode tomar a expressão

A = ab + bc + cd + ad

se a, b, c e d tomam os valores 1, 2, 3 e 4, embora não nessa ordem necessariamente?

Solução. Uma maneira óbvia de resolver este problema é tentar cada combinação posśıvel
para a, b, c e d, e calcular o correspondente valor de A; para finalmente escolher o maior destes
valores. Isso dá muito trabalho, e pode resultar dif́ıcil garantir que não estamos esquecendo
nehuma possibilidade. Mas olhando para a expressão que define A podemos observar que pode
ser fatorada, tomando a forma

A = (a + c)(b + d) .

Esta expressão reduz a análise para apenas três casos.

(1 + 2)(3 + 4) = 21

(1 + 3)(2 + 4) = 24

(1 + 4)(2 + 3) = 25 .

Segue–se que o maior valor posśıvel é A = 25.

O próximo (e último) problema já foi resolvido neste minicurso, mas vamos usá–lo para
ilustrar como olhando um mesmo problema de pontos de vista diferentes é posśıvel montar
soluções mais curtas e elegantes.

Observe que não há uma regra fixa, nem sequer uma leve indicação de como ou donde pode
surgir uma idéia (ou inspiração) que sugira algum ponto de vista radicalmente diferente sob o
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qual possamos olhar para um problema particularmente dif́ıcil. Estas sacadas parecem sair do
nada, e costumam surgir nos momentos mais inconvenientes e inesperados. Parece ser que a
experiência na resolução de problemas aumenta em muito as chances de termos estas fáıscas
de inspiração. Assim, o melhor a fazer parece ser ganhar experiência resolvendo cada vez mais
problemas.

Problema Resolvido 10 Quantos subconjuntos podem ser formados com um
conjunto de 10 elementos?

Primeira solução. Um outro modo de perceber que o número de subconjuntos duplica ao
aumentar o conjunto base em um elemento é representando a famı́lia de subconjuntos com uma
árvore. Observe a árvore para o caso n = 3. Cada ramo da árvore representa um subconjunto
A ⊆ I3. Se o ramo A passa pelo vértice n então n ∈ A, se passa pelo vértice n então n /∈ A.

�
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�
��

\
\
\
\\

1�
�
��

Q
Q
QQ

1�
�
��

Q
Q
QQ

2�
���
PPPP

2�
���
PPPP

2�
���
PPPP

2�
���
PPPP

3

3

3

3

3

3

3

3

Subconjunto

{1, 2, 3}

{1, 2}

{1, 3}

{1}

{2, 3}

{2}

{3}

∅

.

Observa–se imediatamente que ao construir a árvore para o caso n = 4, cada ramo da árvore
acima gera dois galhos novos, um com vértice 4 e outro com 4. Logo o número de ramos (ou
seja de subconjuntos) duplica.

Segunda solução. Podemos representar cada subconjunto de In com uma sequência
binária de comprimento n. Para esclarecer melhor esta representação, escrevemos a seguir,
não apenas a sequência, mas um arranjo que explica a representação. Consideremos por exem-
plo os subconjuntos de I6. O subconjunto {2, 3, 5} é representado pelo arranjo(

1 2 3 4 5 6
0 1 1 0 1 0

)
,

ou mais sinteticamente
{2, 3, 5} ∝ 011010 .

Reciprocamente, cada sequência binária de comprimento 6 representa um subconjunto de I6.
Por exemplo, a sequência 000000 representa o conjunto ∅ e a sequência 110011 representa o con-
junto {1, 2, 5, 6}. Assim, como cada subconjunto de In é uma sequência binária de comprimento
n, basta contarmos a quantidade destas sequências. Observe que temos duas possibilidades para
cada elemento da sequência (0 ou 1), e temos n elementos na sequência. Segue–se que temos
2n sequências binárias, e portanto 2n subconjuntos de In.
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Problemas propostos

Problema 14 O professor de Temas e Problemas anunciou que a lista de problemas que vai
entregar irá conter entre 30 e 50 problemas, e que um quarto deles será de Aritmética e um
quinto de Geometria. Quantos problemas terá a lista?

Problema 15 Uma caixa contém 4 pedaços de papel, e em cada um deles está escrito um
dos quatro d́ıgitos 3, 5, 7, 9. Os pedaços de papel são retirados da caixa um a um. Assim que
são retirados são colocados de esquerda à direita formando um número de quatro d́ıgitos. De
todos os números posśıveis assim formados, quantos deles são números primos?

Problema 16 Quantos pares de ângulos opostos pelo vértice há quando se traçam 10 retas
distintas e concorrentes num ponto?

6 Para terminar

Há muitas outras estratégias elementares, bastante úteis para a resolução de problemas, que
por falta de tempo foram apenas mencionadas neste minicurso. Mas não vamos nos preocupar
com isto. Pelo contrário, vamos tentar tirar o maior proveito das estratégias que foram apre-
sentadas e cujo uso e aplicação ficaram ilustradas com os Problemas Resolvidos. Assim, como
despedida, e para manifestar o prazer de te–los conhecido, deixo de presente uma pequena lista
de problemas interessantes. Bom proveito!

Problemas propostos

Problema 17 Encontre todos os pares de números primos cuja soma é 999.

Problema 18 Há 10 pessoas sentadas numa mesa redonda e vão ser distribúıdos R$100,00
entre todos eles, de modo que cada um receba a média do que recebem seus dois vizinhos. De
quantas formas pode ser realizada esta distribuição?

Problema 19 As faces de uma caixa retangular tem áreas de 165, 176 e 540 cm2. Qual é o
volume da caixa?

Problema 20 Um gato está caçando um rato. Inicialmente o rato está a 160m do gato. A
cada 9m que o gato avança, o rato corre 7m. Que distância deve percorrer o gato para alcançar
o rato?

Problema 21 (20a OBM 1998 - Terceira Fase - Nı́vel 1) Considere a tabela 3×3 abaixo,
onde todas as casas, inicialmente, contém zeros:

0 0 0
0 0 0
0 0 0

.

Para alterar os números da tabela, é permitida a seguinte operação: escolher uma sub-tabela
2× 2 formada por casas adjacentes, e somar 1 a todos os seus números.
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1. Diga se é posśıvel, após uma seqüência de operações permitidas, chegar à tabela abaixo:

7 9 2
15 25 12
8 18 10

.

2. Complete o quadro abaixo, sabendo que foi obtido por uma seqüência de operações per-
mitidas:

14 − −
19 36 −
− 14 −

.
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