
PARA DESCONTRAIR UM POUCO

Adaptado de Malba Tahan (o homem que calculava)

Certa vez um rei determinou que concederia todo o seu reino e 

entregaria a mão de sua filha a quem respondesse o seu enigma: 

advinha a cor dos olhos das escravas e identificar quais as 

escravas que sempre mentem

Mandou trazer cinco escravas e informou que os desafiantes só 

poderiam fazer três perguntas, sendo uma para cada escrava e 

duas não poderiam ser questionadas.

O erro levaria a perda da vida



Naquela época, passava pelo reino um 

camponês muito sábio e ao saber do 

desafio do rei resolveu aceitar.

Embora o rei descrente da possibilidade 

do camponês acertar devido ao fracasso 

de vários sábios e príncipes,  resolveu 

permitir que ele se submetesse ao 

desafio e então ordenou: Que entrem as escravas  

com os olhos  

devidamente vendados 

.

- Camponês, faça 

apenas três perguntas 

para escravas diferentes 

e deixe duas sem 

questionar



A                  B                   C               D               E

Lembre-se: 

Uma tem olhos negros e fala sempre a verdade

Uma tem olhos verdes e as vezes mente

Três tem olhos azuis e sempre mentem



Qual a cor dos seus olhos?

negros

As escrava respondeu em 
um dialeto desconhecido. 
Embora o camponês 
questionasse o fato, o rei 
entendeu a pergunta como 
válida, mas ordenou que 
as outras duas 
respondessem no mesmo 
dialeto do camponês

PERGUNTOU  A PRIMEIRA:



PERGUNTOU  A SEGUNDA:

Qual foi a resposta da 

primeira?

Ela disse que 

tinha olhos 

azuis.



PERGUNTOU  A SEGUNDA:

Qual a cor dos olhos

Das duas escravas

A primeira tem 

olhos negros e 

a segunda 

olhos azuis



Dicas:

1 – Se atenha aos fatos e ideias centrais;
2 – Aprenda a fazer a pergunta certa;
3 – A lógica está na observação da totalidade e na inversão dos fenômenos;
4 – A conclusão é consequência da exclusão das probabilidades.



COMO CHEGUEI A 
ESTA CONCLUSÃO?


