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Problema 1: Cinco amigos, Arnaldo, Bernaldo, Cernaldo, Dernaldo e Ronaldo estão usando bonés que têm
a parte de cima branca ou preta e a parte de baixo é igual em todos eles. Dessa forma, cada um pode ver a
cor dos bonés dos outros, mas não pode ver a cor do seu próprio boné. Diante disso, fizeram os comentários
a seguir.

Arnaldo: Eu vejo três bonés pretos e um branco.
Bernaldo: Eu vejo quatro bonés brancos.
Cernaldo: Eu vejo um preto e três brancos.
Dernaldo: Eu vejo quatro pretos.

Sabendo-se que quem estava usando boné preto falou a verdade e quem estava usando boné branco mentiu,
qual é a cor do boné de cada um dos amigos?

Problema 2: Um jogo de dominós consiste de 28 peças distintas, ou dominós, e cada dominó é um retângulo
dividido em duas “casas” quadradas, com um número de 0 a 6 representado em cada casa. Pela regra do
jogo, cada dominó só pode tocar outro dominó se as casas que se tocam tiverem o mesmo número.

Joana está brincando com um jogo de dominós e deseja montar uma configuração com quatro dominós,
em formato de ciclo fechado, respeitando a regra do jogo. Ela resolveu chamar esse tipo de configuração
de espilicute. As figuras a seguir representam dois exemplos de ciclos, sendo que a configuração da direita é
espilicute e a da esquerda, não.

Quantas são as configurações espilicutes posśıveis?

Problema 3: Suponha que os números inteiros de 1 a 2018 tenham sido agrupados em 1009 pares {ai , bi},
com 1 ≤ i ≤ 1009, de maneira que, para todo i , a diferença |ai − bi | é igual a 1 ou 6. Mostre que a soma

|a1 − b1| + |a2 − b2| + · · · + |a1009 − b1009|

é um número que termina em 9.

Problema 4: Seja ABCD um quadrilátero inscrito em uma circunferência e tal que o ângulo CB̂D tem o
dobro da medida de AB̂D. Seja P a intersecção de CD com a bissetriz de CB̂D. Sejam M e N os pontos de
intersecção de AC com BD e BP, respectivamente. Mostre que

AM

AN
+

CP

CD
= 1

Problema 5: Um estudante encontrou uma caixa contendo um grande número de bolas brancas idênticas.
Desafiado a fazer uma estimativa da quantidade de bolas que há na caixa sem usar instrumentos de medição,
o estudante utilizou a seguinte estratégia: retirou 10 bolas da caixa, marcou-as com tinta e devolveu-as à
caixa, misturando bem com as demais. Em seguida ele retirou, de uma vez e de maneira aleatória, 20 bolas
da caixa e constatou que exatamente duas delas eram das bolas que ele havia marcado. Nessas condições,
denotando-se por n a quantidade total de bolas inicialmente na caixa,

(a) calcule, como uma função de n, a probabilidade de que, ao sortear as 20 bolas, o estudante obtivesse
exatamente duas das bolas marcadas (observe que não é necessário desenvolver os fatoriais).

(b) Para qual valor de n essa probabilidade é máxima?


