
Desafio Matemática

No dia 06 de maio comemoramos o dia da matemática. Data escolhida em 

homenagem a Malba Tahan, hetrônimo do professor de Matemática Júlio César de Mello e 

Souza, brasileiro, da cidade do Rio de Janeiro. Júlio César adotou um nome falso (heterônimos: 

autores fictícios que possuem personalidade) para fingir que era um escritor de outro país, pois 

imaginava que sendo brasileiro não teria muita credibilidade, como acontecido com um jornal 

que recusou seus contos ao ser assinado com o verdadeiro nome. 

Malba Tahan escreveu mais de cem livros sobre Matemática Recreativa, Didática da 

Matemática, História da Matemática e Literatura Infanto-juvenil. Entre suas obras está o 

romance O Homem que Calculava, já traduzido para doze idiomas e com mais de 70 edições.

Como professor de matemática, em suas aulas, elaborava enigmas para iniciar suas 

explicações, e tinha um modo peculiar de brincar com as coisas da matemática, tornando o 

conteúdo mais alegre e bem-humorado. Com as obras de Malba Tahan é possível aprender 

conceitos de Matemática de forma divertida e curiosa. Em sua obra “O homem que calculava”, 

o problema dos quatro quatros é possível desvendar o enigma e aprender aritmética de forma 

descontraída. O problema consiste em formar números utilizando apenas quatro algarismos 4, 

equivalentes, cada um, aos números inteiros. Segundo o autor, é possível formar todos os 

números inteiros entre 0 e 100, utilizando, além dos números, quaisquer sinais e operações 

matemáticas, sem envolver letras ou inventar funções. Entusiastas têm resolvido o problema 

para mesmo além dos 10.000 primeiros inteiros.

Observe nos exemplos abaixo, os números achados 24, 8 e 3, com as operações 

básicas e o fatorial do número 4. 

4x4+4+4 = 24

4+4/4x4 = 8

4+4+4/4= 3

 O desafio é o seguinte: Escrever com quatro quatros e sinais matemáticos, uma 

expressão que seja igual a um número inteiro. Observe que, na expressão não pode figurar (além 

dos quatro quatros) nenhum algarismo ou letra ou símbolo algébrico que envolva letra, como: 

log, lim., etc.  “O Educando ou Educanda que encontrar a maior possibilidade e quantidade de 

números utilizando o algarismo 4, ganhará uma caixa de bombom”. Devolver até o dia 

18/05/2020.

Fonte: 
Malba Tahan, O Homem que Calculava – 42ª edição (página 194);
https://pensevestibular.com.br/topicosdematematica/matematica-basica/o-problema-dos-quatro-quatros;
http://opensadorselvagem.org/arquivo/cronicas-matematicas/os-quatro-quatros/
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