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Ser professor de Matemática, no ensino básico 
ou no ensino superior, certamente não é uma tarefa 
fácil; logo, além de procurar artigos que auxiliem na 
melhoria do aprendizado dos alunos, procuro pro-
blemas e situações que sirvam para motivar o de-
senvolvimento de determinados conteúdos. Nesse 
sentido, as revistas, RPM e EUREKA!, bem como as 
provas da OBM e OBMEP são fortes aliados.

Neste texto mostro como utilizei um problema 
da OBM para motivar a dedução e utilização da fór-
mula para o cálculo da quantidade de divisores de 
um número natural  n.
Problema 1

Quantos inteiros positivos menores do que 
30 têm exatamente  4  divisores positivos?

Existe uma maneira muito simples, porém mui-
to morosa, de solucionar esse problema: listar todos 
os divisores positivos de todos os inteiros positivos 
menores que 30  e verificar os que  têm  4  divisores. 
Desse modo, podemos verificar que existe um total 
de  9  números satisfazendo as condições do enun-
ciado, que são  6, 8, 10, 14, 15, 21, 22, 26 e 27, cujos 
conjuntos de divisores são:

D(6) = { 1; 2; 3; 6} 
D(8) = {1; 2; 4; 8}
D(10) = {1; 2; 5; 10}
D(14) = {1; 2; 7; 14}
D(15) = {1; 3; 5; 15}
D(21) = {1; 3; 7; 21}

D(22) = {1; 2; 11; 22}
D(26) = {1; 2; 13; 26}
D(27) = {1; 3; 9; 27}

É natural nos perguntarmos se existe uma forma 
de calcular a quantidade de divisores positivos de n 
e se seria possível encontrar uma maneira que nos 
levasse mais rapidamente aos números com exata-
mente quatro divisores. Esses questionamentos são 
pertinentes, uma vez que, se no enunciado do pro-
blema fosse dado um número muito maior do que 
30, teríamos muito mais trabalho para resolvê-lo 
desse modo direto que utilizamos.

Apresentamos, então, a expressão que fornece 
a quantidade de divisores positivos de um número 
natural  n.   Se a decomposição em fatores primos 
de  n  é

n p p pm
m= 1 2

1 2α α α. . . ,

usando o Princípio da Contagem (lembrando que 
qualquer divisor de  n  tem em sua decomposição os 
mesmos primos  pi  com expoentes variando de  0  a 
ai , para cada  i), obtemos que o número de divisores 
positivos de  n  é igual  a

(a1 + 1). (a2 + 1).(a3 + 1). ... .(am + 1).

Como procuramos os números com  4  divisores,   
e  4  = 4.1 = 2.2, devemos ter:

(a1 + 1)  = 4 = 3 + 1  ou

(a1 + 1). (a2 + 1) = 2. 2 = (1 + 1).(1 + 1),
ou seja,  devemos obter todos os números menores 

PAINEL II
QUANTOS NÚMEROS POSSUEM  m  DIVISORES?

Adaptado de um trabalho de
Pedro Flávio Silva Othechar – UFMS

RPM91_41-44_Paineis.indd   43 13/07/2016   18:03:48


