A diferença dos primos
Série Problemas e Soluções
Objetivos
1. Definir os números primos;
2. Apresentar algumas propriedades dos
números primos.
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Números primos
Duração
Aprox. 4 minutos.
Objetivos
1. Apresentar algumas
propriedades dos números
primos.

Sinopse
Os primos Rafael e Gustavo
discutem sobre os números
primos e suas propriedades.

Material relacionado
Áudios: Um triângulo ímpar;
Experimentos: Padrões no plano.

Introdução
Sobre a série
A série Problemas e Soluções trata de problemas típicos de matemática
do ensino médio contextualizados por uma ficção. Em cada programa
um ou dois problemas são interpretados no primeiro bloco de cinco
minutos, ao final do qual o leitor é convidado a tentar resolver. No
contexto da sala de aula, o professor então tem a oportunidade de
discutir os métodos ou as formas possíveis de resolver o problema. O
segundo bloco do programa apresenta as soluções e alguns
comentários ou informações adicionais.
Durante o programa os alunos devem exercitar a sua abstração, pois
estarão apenas ouvindo os problemas e as suas soluções, mas é
sempre recomendável que os ouvintes façam anotações para melhor
aproveitar o conteúdo.

Sobre o programa
O áudio apresenta o conceito de número primos e algumas de suas
características.
Na ficção, Rafael e Gustavo são primos. Gustavo está jogando
videogame e Rafael questiona se ele sabe
quais são os números primos formados pela soma e
diferença de outros dois números primos.
Mas, o que são números primos? Gustavo apesar da distração,
responde rapidamente que são os números 2, 3, 5, 7, 11...
Mas, como ele sabe? A definição de números primos, segundo Rafael,
são os números naturais, maiores do que um que são apenas divididos
por um e por eles mesmos.
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E os números primos são especiais. Um teorema fundamental da
matemática afirma que todo número natural pode ser obtido a partir
do produto de números primos.
E há muitas outras coisas sobre números primos. Por exemplo, o
número 2 é o único número primo par, os outros números primos são
ímpares.
Alem disso, a soma ou a diferença de dois números ímpares é sempre
um número par.
Então, voltando à questão do Rafael, são necessários dois pares de
primos tal que a soma de um dos pares dê um número primo e a
diferença do outro par de números primos também dê o mesmo
número primo resultante da soma do primeiro par de números primos.
Para resolver o problema de Rafael, considere dois pares (a,b) e (c,d)
tal que a, b, c, d são números primos. Então,
a+b=x
c–d=x
tal que x também é um número primo.
Como quase todos os números primos são ímpares sendo que a soma
e a diferença entre dois números ímpares é sempre um número par e
também que o único número primo par é o número 2. Então, o número
2 deve estar presente tanto na soma como na subtração dos dois
pares de números primos.
Portanto, b = d = 2. Então,
a+2=x
c–2=x
Somando e subtraindo as equações obtemos
a+c=2x
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c – a – 4 = 0 ⇒a – c = 4
Os números primos cuja diferença é 2 são denominados primos
gêmeos; os números primos cuja diferença é 4 são denominados
primos sobrinhos; por fim, os números primos cuja diferença é 6 são
denominados primos sensuais.
No caso, uma solução ao problema é o número 5, que pode ser
expresso pela soma 2+3 e pela diferença 7-2. E todos são números
primos.
A próxima pergunta é típica do pensamento matemático. Seria esta a
única solução. Em outras palavras,
há mais trios de números tais que x, x+2, x+4 são todos primos?
Usando o argumento de que os números primos não podem ser
divididos por outros números, exceto ele mesmo e o um, os primos do
programa concluem corretamente que não há outro trio.

Sugestões de atividades
Antes da execução
Este programa trata de um problema simples, mas que envolve
interpretação, montagem das equações e análise de possibilidades
para a solução. Portanto, o professor não precisa preparar os alunos
que já conhecem os conceitos básicos de números naturais.

Durante a execução
Há muitas informações no áudio, portanto, o áudio pode ser tocado
mais de uma vez. É importante que o áudio seja pausado para cada
nova informação dada e a informação anotada na lousa numa segunda
vez:
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- 1:16
- 1:22
- 2:01
- 2:13
- 2:22
par;
- 2:25

Exemplos de números primos;
Definição de número primo;
Quase todos os números primos são ímpares;
O problema do Rafael;
Diferença ou a soma de números ímpares é sempre um número
O único número par e primo é o dois.

Depois da execução
O problema de Rafael pode ser escrito em linguagem matemática
como apresentado na seção Sobre o programa.
É importante enfatizar a estratégia e o modo de resolver alguns
problemas. Veja o seguinte problema.
Problema
Considere um número natural com dois dígitos e construa o número
“espelhado” trocando os seus dois dígitos. Faça então a diferença entre
o maior e o menor. Mostre que esta diferença não é um número primo.
Por exemplo, se considerarmos 37, nós temos 73-37=36 que não é
primo. Faça o desfio para cada aluno tentar um número diferente. E
então sugira que demonstrem o resultado em geral.
Demonstração
Vamos mostrar pela quantidade de dígitos do número considerado.
Números com um dígito é trivial, pois o espelhado é ele mesmo e a
diferença é zero, que não é primo.
Números com dois dígitos podem ser escritos como a+10 b, onde
0≤a≤9 e 1≤b≤9. Então a diferença entre os números espelhados vai ser
10 b+a-10 a – b = 9 b – 9 a = 9 (b-a), isto é, são múltiplos de 9, que
não podem ser primos.
Números com três dígitos podem ser escritos como a+10b+100c, onde
0≤a≤9, 0≤b≤9 e 1≤c≤9. Então temos
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a+10 b+100 c – 100 a-10 b –c = 99 c – 99 a = 99 ( c- a )
que são múltiplos de 99, que não podem ser primos.
Esta linha de raciocínio pode continuar e a generalização pode ser feita
facilmente, separadamente para números com K e 2K+1 dígitos.
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