
O CASO DO DESAPARECIMENTO DO 1

Essa é muito conhecida na rodada de brincadeiras.

Três jovens entram em uma lanchonete, consomem e gastam R$30,00.

Na hora da conta, cada um entrega uma nota de R$10,00.

Como eram novos no estabelecimento o proprietário dá desconto de 

R$5,00 para os três.

Devolve-lhes então cinco notas de R$1,00 através do garçom.

O garçom então, preocupado em fazer o troco de R$5,00 dividido por 

3, pega para si R$2,00 e devolve uma nota de um real para cada um.

Se cada um deu R$ 10,00 e recebeu R$1,00 de troco, então cada um 

pagou R$9,00. 

Assim, R$9,00 x 3 pessoas = R$27,00.

Somando R$27,00 com os R$2,00 que o garçom pegou, temos um total 

de R$29,00.

Então cadê o R$1,00?????



Então vamos à solução do grande enigma, 

hehehehehe

Cada um dos jovens gastou realmente R$ 9,00. 

Portanto, juntos, eles gastaram R$ 27,00. 

De fato, o proprietário ficou com R$ 25,00 e o garçom com uma gorjeta 

de R$ 2,00.

Mas, note que a conta que estava sendo feita e sempre apresentada nas 

brincadeiras e rodas de amigos, era um absurdo, ou seja, a pergunta é 

sempre formulada de maneira incorreta, de forma a deixar esta dúvida.



Estávamos somando a despesa dos três, que é de R$ 27,00 com os R$ 2,00 

que ficaram de gorjeta. 

Observe que os R$ 2,00 da gorjeta já estão incluídos nos R$ 27,00.

Veja agora:

Despesa: R$ 25,00

Gorjeta: R$ 2,00

Total: R$ 27,00

Valor pago: R$ 10,00 + R$ 10,00 + R$ 10,00 = R$ 30,00

Troco: R$ 30,00 R$ 27,00 = R$ 3,00 ( isto é, R$ 1,00 para cada)

Assim, estávamos somando R$ 27,00 ( R$ 25,00 + R$ 2,00) com R$ 2,00 

novamente.

Não é à toa que a conta não dava certo!

Valeu cidadão!!!!


