
 

                                        

Prova 2 – Nível II (7.º, 8.º e 9.º anos) – 24 de fevereiro de 2022 
Duração: 75 minutos 

  

Números e Operações – Proposta de resolução 
  

Nostradamus e os “anos excecionais” 

 

De acordo com Nostradamus, anos excecionais são aqueles 

que, escritos no sistema decimal, têm a forma abcd onde ab 

+ cd = bc. Por exemplo, o ano 1208 foi um ano excecional 

pois 12 + 08 = 20. A partir de 2014, qual será o primeiro ano 

excecional? 

Proposta: 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        

Descobrir idades 
 

Dois homens estavam a conversar num bar quando um se virou para o outro 

e disse: 

 – Tenho três filhos, a soma das idades deles é igual ao número da porta da 

casa da frente e o produto é 36. 

 – Posso determinar as idades dos seus filhos apenas com esses dados?  

– Não. Vou dar-lhe um dado fundamental: o meu filho mais velho toca piano.  

Determina as idades dos filhos e o número da casa. 

 
Proposta  
 
Observemos a seguinte tabela: 

Idades Produto Soma 

1,1,36 36 38 

1,2,18 36 21 

1,3,18 36 22 

1,4,9 36 14 

1,6,6 36 13 

2,2,9 36 13 

2,3,6 36 11 

3,3,4 36 10 

 

Verificamos que temos 8 possibilidades de o produto das idades ser 36. Se não houvesse dúvida no 

número da casa é porque esse número era único, logo o número da casa terá de ser o 13. Assim a dica 

do filho mais velho tocar piano, teremos como idades dos filhos 2,2 e 9 anos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                        

 Quantos números?  

Um jovem resolveu escrever todos os números inteiros 

positivos menores do que 1000 nos quais os algarismos 1 e 2 

aparecem exatamente uma vez cada um.  

Quantos números o jovem deverá escrever? 

Proposta 

Pelo enunciado conclui-se que os números a serem escritos têm menos que quatro dígitos, já que são 

menores que 1000. Como os algarismos 1 e 2 aparecem uma única vez cada um, esses 

números devem ter pelo menos dois dígitos. 

Temos, então, dois grupos de números a considerar:  

(i ) os que possuem dois dígitos 

(ii)os que possuem três dígitos. 

No caso (i), os que possuem dois dígitos, há apenas dois números o 12 e 21. 

No caso (ii), os que possuem três dígitos, opta-se por indicar o terceiro dígito dos números deste 

grupo por a. 

Na tarefa de formar um número com os algarismos 1, 2 e a, escolhe-se qual é o algarismo a e, em 

seguida, a ordem os três algarismos. Pode utilizar-se o princípio fundamental da contagem e 

determinar-se o número de diferentes formas em que se pode escrever os números, tendo em conta 

a ordem de cada algarismo.  

 Observe-se que dos 10 algarismos disponíveis a não pode ser nem 1, nem 2, logo existe oito 

algarismos para a. 

 Observe-se que há seis formas de escolher a ordem do algarismo a: 

  12a 1a2 21a 2a1 a12 a21 

Assim, haverá 8 × 6 = 48 números grupo (ii). Quando a = 0, tem-se os números 012 e 021 e estes 

números apenas têm dois dígitos, pelo que o grupo (ii) tem 46 números. 

Conclui-se, portanto, que o jovem deverá escrever 46 + 2 = 48 números. 

Observação: Poder-se-ia ter contado todos os números de uma vez, se fosse considerado os números 

de dois dígitos como um número de três dígitos com o dígito 0 na centena.        

 

 



 

                                        

 

À descoberta de número através do número 682 
 

A um dado número natural a somamos os dois números 

pares imediatamente posteriores a ele e os três números 

ímpares imediatamente anteriores a ele. A soma final é 682.  

Qual é a soma dos algarismos do número a?  

 
 

Proposta: 

 

 

 

 

FIM 


