Os Fantásticos
Números Primos

LANÇAMENTO

Os métodos ML e MD são métodos diretos de construções de
Quadrados Mágicos, isto é, eles não se utilizam de quadrados
auxiliares.
Métodos que na montagem de Quadrados Mágicos faz com que
se treinem e executem operações matemáticas de forma prática e
intuitiva e ainda percebamos as relações lógicas de uma sequência numérica com os seus termos e os elementos que formam o
Quadrado Mágico como: diagonal principal, diagonal secundária,
diagonais quebradas, Constante Mágica, etc.

www.osfantasticosnumerosprimos.com.br
ii

Obra inédita reúne informações embutidas na Tabuada de Pitágoras que nos
revelam regularidades e sequências numéricas interessantíssimas de como os
números se encadeiam e como se relacionam uns com os outros.

Como as figuras geométricas se relacionam com os números? Sequências
Numéricas Mágicas abordam através de vários exemplos com gráficos e tabelas
um estudo de como gerar números triangulares e a sua relação com números
quadrados, cúbicos e vice-versa, utilizando como base figuras de triângulos e
quadrados.
Livro apresenta novos estudos de sequências numéricas de números: naturais,
triangulares, quadrados e perfeitos. Você leitor, verá que um número diminuído da
soma dos seus algarismos tem como resultado um número divisível por 3 e por
9. Como determinar um múltiplo de 3 por meio de uma fórmula simples e rápida.
Outros estudos interessantes apresentados são sobre a soma de números entre os
intervalos de um múltiplo de um número; a soma do primeiro intervalo de números
consecutivos e a soma do primeiro intervalo de números ímpares consecutivos. E
também estudos sobre a decomposição em fatores primos de números perfeitos e
suas relações com a potência de base 2.

Livro releva novas fórmulas para se obterem medidas dos lados de um triângulo
retângulo. Após vários estudos e cálculos com modelos matemáticos do triângulo
retângulo, as novas fórmulas além de poderem ser utilizadas para se obterem
as medidas dos catetos e da hipotenusa de um triângulo retângulo, elas também
podem ser utilizadas para se obter a medida da diagonal de um retângulo e ou de
um quadrado. O livro também apresenta duas fórmulas variantes sintetizadas do
Teorema de Pitágoras, com as quais são possíveis obterem medidas dos lados
de um triângulo retângulo de ângulo de 30 graus.
Com vários exemplos práticos, você leitor, neste estudo inédito verá que ternos
primitivos estão relacionados com a ordem de números triangulares e que eles
formam um grupo especial dentro do conjunto de todos os ternos primitivos e derivados. Há também a ocorrência de um outro grupo especial de ternos primitivos,
os quais neste estudo são denominados de Ternos Raros, pois não ocorrem com
frequência em relação aos demais ternos pitagóricos, sejam eles primitivos ou
derivados. Aprenderá a formar um terno pitagórico sem o uso da Fórmula Padrão,
simplesmente escolhendo um determinado número.
Aprenderá também a deduzir como um terno primitivo ou derivado foi formado,
observando as posições dos seus termos
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Apresentação

E

studando para concursos públicos, especialmente matemática,
a parte da matéria que mais me despertou curiosidade foi dos
números primos.

Como eu, muitos se perguntam, como um número pode ter somente dois
divisores?
Porque os números primos são tão dispersos, um aqui, outro ali, outro
acolá?
Então passei a fazer sequências númericas, somando, diminuindo, multiplicando, dividindo, extraindo raiz quadrada utilizando a nossa famosa
Tabuada.
O conteúdo que você encontra neste livro é único.
São informações embutidas na Tabuada que nos revelam sequências
númericas interessantíssimas de como os números se encadeiam e como
se relacionam uns com os outros.
Este trabalho é apenas o ínicio, espero que ele possa auxiliá-lo e ajudá-lo
a ver muito mais além os números que nos cercam.
Boa leitura!
Ricardo J. da Silva
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