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Problema 1: Valentina tem algumas maçãs e cestas. Se ela coloca duas maçãs em cada cesta, sobram
quatro maçãs. Se ela deixa uma das cestas vazia, consegue distribuir exatamente cinco maçãs para cada uma
das demais cestas.

Quantas maçãs e quantas cestas Valentina tem?

Problema 2: Em um certo sistema de criptografia de texto, cada letra é substitúıda por um śımbolo distinto.
Sabe-se que os quatro trios de śımbolos a seguir,
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correspondem à codificação, por esse sistema, das palavras “CAL”, “ECO”, “LAR” e “REU”, não necessaria-
mente nessa ordem. Ou seja, não se sabe qual trio corresponde a qual palavra.

Com base nessas informações, decodifique o código a seguir.
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Problema 3: A figura a seguir representa um quadrado ABCD com AB = 4 cm. Em cada lado do quadrado
marcam-se três pontos, igualmente espaçados, dividindo o lado em quatro partes iguais. Escolhendo-se um
desses três pontos em cada um dos lados, obtém-se um quadrilátero como o que foi destacado na figura, por
exemplo.
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(a) Qual é a área do quadrilátero sombreado na figura?

(b) Considerando-se a área de cada quadrilátero que pode ser formado dessa maneira, qual é a menor área
posśıvel? Qual é a área máxima?
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Problema 4: 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 5: 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?


