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1) Um número n é dito dobrado se ao escrevermos seus dígitos na ordem inversa, obtemos 

exatamente o dobro de n. Por exemplo, 2004 não é dobrado, pois 4002 ≠ 2x2004. 

Mostre que não existem números dobrados menores que 1000.  

 

 

2) Na terra de Oz há n castelos e várias estradas, sendo que cada uma liga dois castelos e 

não há mais do que uma estrada ligando diretamente dois castelos. Diz a lenda que se 

houver quatro castelos ligados em ciclo (ou seja, se existirem quatro castelos A, B, C e 

D tais que A e B, B e C, C e D e D e A estão ligados), um dragão aparecerá do centro 

dos castelos e destruirá a Terra de Oz. Mostre que para esta desgraça não acontecer o 

número de estradas deve ser menor ou igual a   .4/ 341 nn   

3)  Três amigos, Hiláro, Francesco e Adão,  que nunca mentem,  se reuniram e travou-se a 

seguinte conversa: 

o Hiláro fala: estou escolhendo dois números inteiros positivos maiores que um, cujos 

valores não revelo e vou dar, em segredo, a soma deles para o Francesco e o produto 

deles para o Adão.  

o Francesco fala: o valor que me foi dado não excede 16.  

o Adão fala: eu não consigo achar os valores dos dois números escolhidos pelo Hiláro.  

o Francesco fala: eu já sabia que você não encontraria os valores dos dois números.  

o Adão fala: ah, então eu sei quem são os dois números.  

Responda:  

Qual o valor que foi dado a Francesco ? Baseado em que Adão fez a última afirmativa ? 

4)  Dois amigos querem decidir quem pagará a conta do restaurante com uma aposta. Cada 

um deles escolhe uma seqüência de três caras ou coroas, e eles jogam uma moeda até 

que saia uma das duas seqüências: aquele que tiver escolhido a primeira seqüência a 

sair ganhou a aposta. Por exemplo, André (por ser o primeiro em ordem alfabética) é 

o primeiro a escolher e fica com a seqüência ckc (em que c representa cara e k coroa) 

enquanto Bernardo responde com cck. Eles jogam a moeda obtendo kckkckkkkccck, 

e neste momento Bernardo declara-se o vencedor. Esta aposta é justa? André leva 

vantagem ou desvantagem por ser o primeiro a escolher? Quais são as probabilidades 

de vitória de cada um? 

  


