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A minha idade e a do meu avô 

Aquilo que vos vou contar, sucedeu em 1932.  

A minha idade, nesse ano, era igual ao número formado pelos dois últimos algarismos do ano em que nasci. Quando contei 

isto ao meu avô, ele deixou-me perplexo ao dizer-me que com a sua idade acontecia o mesmo. 

Isso pareceu-me impossível! Mas é perfeitamente possível. O meu avô demonstrou-mo. 

Quantos anos tinha cada um de nós? 

 
Proposta de resolução: 

 
Façamos a experiência para alguns casos recorrendo à seguinte tabela: 

 
Ano de nascimento Idade 

(igual ao número formado pelos dois últimos 
algarismos do ano de nascimento) 

Ano em que se verifica o fenómeno 
(igual à soma do ano de nascimento com a 

idade) 

1900 00 1900   (1900+0) 
1901 01 1902   (1901+1) 
1902 02 1904   (1902+2) 
' ' ' 

1915 15 1930   (1915+15) 
' ' ' 

1949 49 1998   (1949+49) 
 
Sabendo-se o ano em que ocorre o fenómeno é possível saber o ano de nascimento e, por 
conseguinte, a idade. Para isso, basta saber quanto é metade do valor formado pelos dois últimos 
algarismos do ano em que se verifica o fenómeno. 
 
No caso de este fenómeno ocorrer no ano 1932, então a idade, nessa altura, seria de 16 anos 
(32:2=16) e o ano de nascimento: 1916. 
 
Porém, sucede que o mesmo fenómeno ocorre também com a idade do avô. É uma situação 
compreensível se analisarmos o que sucede se continuarmos com a tabela anterior: 
 

Ano de nascimento Idade 
(igual ao número formado pelos dois últimos 

algarismos do ano de nascimento) 

Ano em que se verifica o fenómeno 
(igual à soma do ano de nascimento com a 

idade) 

1950 50 2000   (1950+50) 
1951 51 2002   (1951+51) 
1952 52 2004   (1952+52) 
' ' ' 

1965 65 2030   (1965+65) 
' ' ' 

1999 99 2098   (1999+99) 
 
À semelhança do que sucedeu anteriormente, e sabendo que a idade é maior que cinquenta anos, 
então o número a dividir por 2 terá de ser maior que 100.  
 
No caso deste problema vamos ter de dividir 132 por 2, donde se concluiu que a idade do avô, nessa 
altura, seria de 66 anos (132:2=66) e o seu ano de nascimento: 1866. 
 
Também pela análise que resulta das duas tabelas anteriores, poder-se-ia construir uma nova tabela: 
 

Número formado pelos dois últimos 
algarismos do ano de nascimento 

Idades possíveis 

00 00 ou 50  (0+50) 
02 01 ou 51  (1+50) 
04 02 ou 52  (2+50) 
' ' 
30 15 ou 65  (15+50) 
32 16 ou 66  (16+50) 

' ' 
 


