
Prof. Joaquim Rodrigues 
 

CÁLCULO DE LOUCO OU DE UM GÊNIO 
 
 
Quem explica??? 
Faça só com a calculadora. 
Você tem que fazer essa experiência!!! 
E veja se consegue explicar! 
Coisa de maluco??? 
Ou de gênio??? 
 
Tem coisas que nem Pitágoras explicaria. Aí vai uma delas... 
Pegue uma calculadora porque não dá pra fazer de cabeça... 
 
1- Digite os 4 primeiros números de seu telefone (não vale número de celular); 
2- Multiplique por 80; 
3- Some 1; 
4- Multiplique por 250; 
5- Some com os 4 últimos números do mesmo telefone; 
6- Some com os 4 últimos números do mesmo telefone, de novo; 
7- Diminua 250; 
8- Divida por 2; 
 
Reconhece o resultado??????? 
É O NÚMERO COMPLETO DE SEU TELEFONE 
 
Para essa eu tiro o chapéu... 
Quem se habilita a explicar? 
 
 
 
Antes de explicar, vejamos algumas explicações sobre o texto. 
 
1º. Tem um pouco de exagero (nem Pitágoras ...) e se aplica na verdade, a qualquer número com 8 alga-

rismos, e somente com 8 algarismos; 
2º. Daí a observação no item 1 (não vale número de celular), o que indica que se trata de um problema 

antigo, da época em que existia número de celular com 7 algarismos (salvo engano, a exigência da A-
natel já foi aplicada a todo território nacional); 

3º. O charme da “mágica”  está em envolver no item 1, algo de pessoal do questionado – o número de seu 
telefone – no lugar de um número qualquer de 8 algarismos. Talvez por isso, a afirmação (Para essa 
eu tiro o chapéu ...) e (Reconhece o resultado?), como você já percebeu, será o número do telefone do 
questionado. 

 
 
Bem, vamos agora desvendar a mágica, estabelecendo onde os passos 1 a 8 sempre vão levar (tese) e a se-
guir o porquê (demonstração) 
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Para ficar mais fácil a explicação, vamos chamar de A o número obtido a partir dos 4 primeiros algarismos 
de um telefone qualquer com 8 algarismos (ou de um número qualquer com 8 algarismos) e de B o núme-
ro obtido pelos 4 últimos algarismos. 
Dessa forma, o resultado dos passos 1 a 8 do problema sempre será 10.000A + B. 
Veja o meu telefone, por exemplo: 
9961-9349 
• Os quatro primeiros algarismos são 9961, ou seja, A = 9961 
• Os quatro últimos algarismos são 9349, ou seja, B = 9349 
Assim: 
10.000A + B, corresponde a 10.000 x 9961 + 9349, que é só acrescentar os 4 zeros no final de 9961, fi-
cando 99610000 e que somado a 9349, resulta no número do meu telefone, veja: 
9961 x 10.000 + 9349 = 99610000 + 9349 = 99619349. 
 
Note então, que independentemente do número do telefone, o resultado sempre será 10.000A + B. 
 
Agora, observe a demonstração a seguir: 
 
Passo 1: A é digitado 
Passo 2: 80A (multiplicamos por 80) 
Passo 3: 80A + 1 (somamos 1) 
Passo 4: 250)1A80( ⋅+  (multiplicamos por 250) 
Passo 5: B250)1A80( +⋅+  (somamos com B) 
Passo 6: BB250)1A80( ++⋅+  (somamos com B, novamente) 

Passo 7: [ ] 250BB250)1A80( −++⋅+  (subtraímos 250) 

Passo 8: 
[ ]

sultadoRe
2

250BB250)1A80( =−++⋅+
 (dividimos por 2 e encontramos o resultado que é o 

número do telefone do questionado) 
 
 
Vamos resolver a equação, obtida no passo 8  
[ ]

sultadoRe
2

250BB250)1A80( =−++⋅+
 

Para ficar mais fácil, vamos chamar o resultado de R, assim, temos: 
[ ]

R
2

250BB250)1A80( =−++⋅+
 ou 

[ ]
2

250BB250)1A80(
R

−++⋅+=  

 
Então vamos lá. 

[ ]
2

250BB250)1A80(
R

−++⋅+=  (primeiro vamos eliminar os parênteses, efetuando a multiplicação por 

250 da expressão (80A + 1) 
[ ]

2

250B2250A000.20(
R

−++=  (agora eliminamos os colchetes) 

2

250B2250A000.20
R

−++=  (aqui cancelamos 250 com −250) 

2

B2A000.20
R

+=  (nesse ponto, devemos colocar 2 em evidência) 

2

)BA000.10(2
R

+=  (e finalmente, “cortamos” o 2) 

BA000.10R +=  (e chegamos ao resultado inicial) 
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Em outras palavras, os passos 2, 4 e 8, definem o produto de A por 10.000, veja: 






 ⋅
2

25080
. 

Os passos 3 e 7, junto com o 4, na verdade soma e subtrai 250 e, portanto de efeito nulo. 
E finalmente os passos 6 e 7, geram como resultado 2B, que no passo 8 se transforma em B. 
Assim, as operações são direcionadas intencionalmente para se obter e criar um “clima”  de aparente com-
plexidade. 
 
Assim, é bom saber matemática, e gostar bastante dela 
 
Veja um outro problema bem mais simples, para ficar mais fácil o entendimento e mostrar que sempre po-
demos brincar com números: 
 
1- Pense em um número qualquer; 
2- Multiplique o número pensado por 2; 
3- Acrescente 20 ao resultado; 
4- Divida o número obtido por 2; 
5- Finalmente, do resultado anterior, subtraia o número pensado. 
 
Aposto que deu 10 
 
Veja a explicação: 
Vamos chamar o número pensado de A 
1- A (número pensado) 
2- 2A (multiplique por 2) 
3- 20A2 +  (acrescentar 20 ao resultado) 

4- 
2

20A2 +
 (dividir o resultado por 2) 

5- A
2

20A2 −+
 (subtrair o número pensado) 

 
Vamos às contas: 

10A10AA
2

)10A(2
A

2

20A2 =−+=−+=−+
 

 
Ou seja, independentemente do número pensado, sempre vamos encontrar 10. 
 


