
Soluções

1. Cada vez que quebramos o chocolate transformamos um pedaço em dois, logo aumenta-

mos em uma unidade o total de pedaços. Como começamos com um pedaço e queremos

terminar com 20 (pois há 5× 4 = 20 quadradinhos no total), devemos quebrar o chocolate

exatamente 19 vezes.

2. Há n posśıveis valores para a quantidade de amigos de cada pessoa: {0, 1, . . . , n− 1}. Para

que duas pessoas nunca tivessem o mesmo número de amigos, para cada um desses valores

deveria corresponder uma pessoa com exatamente esse número de amigos. Mas se uma

pessoa tem 0 amigos, não pode haver outra com n − 1 amigos. Assim, deve haver duas

pessoas com o mesmo número de amigos.

3. Nomeando as casas do tabuleiro como na figura, observamos que a casa E nunca pode ser

atingida, e partindo de cada uma das outras casas há sempre dois destinos posśıveis após

1 movimento do cavalo. Por exemplo, partindo de A, um cavalo pode ir apenas para F ou

H.
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Então podemos reformular o problema associando cada casa a um ponto e conectando

dois pontos quando o cavalo pode saltar entre as casas correspondentes em 1 movimento.

Obtemos a seguinte figura.
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1. Um retângulo de chocolate está dividido em 20 quadradinhos, formando 5 linhas de 4

quadradinhos cada. Queremos quebrar o chocolate, ao longo das linhas, até separar com-

pletamente os quadradinhos. Qual é o número mı́nimo de vezes que precisamos quebrar o

chocolate?

2. Mostre que, dado um conjunto de n pessoas, existem duas que possuem o mesmo número

de amigos entre as pessoas do conjunto.

3. Quatro cavalos de xadrez encontram-se nos 4 cantos de um tabuleiro 3 × 3. Os cavalos

dos cantos superiores (direito e esquerdo) são brancos e os dos outros cantos, pretos. É

posśıvel inverter a posição de brancos e pretos, movendo os cavalos da forma usual no jogo

de xadrez? É posśıvel que colocar os cavalos de mesma cor em cantos opostos do tabuleiro?

4. Existem 20 balas sobre uma mesa e duas crianças começam a comê-las, uma criança de

cada vez. Em cada vez, cada criança deve comer pelo menos uma bala e está proibida de

comer mais que a metade das balas que existem sobre a mesa. Nesta brincadeira, ganha

a criança que deixar apenas uma bala sobre a mesa. Qual das duas crianças pode sempre

ganhar na brincadeira: a primeira ou a segunda a jogar? Como deve fazer para ganhar?

Soluções

1. Cada vez que quebramos o chocolate transformamos um pedaço em dois, logo aumenta-

mos em uma unidade o total de pedaços. Como começamos com um pedaço e queremos

terminar com 20 (pois há 5× 4 = 20 quadradinhos no total), devemos quebrar o chocolate

exatamente 19 vezes.

2. Há n posśıveis valores para a quantidade de amigos de cada pessoa: {0, 1, . . . , n− 1}. Para

que duas pessoas nunca tivessem o mesmo número de amigos, para cada um desses valores

deveria corresponder uma pessoa com exatamente esse número de amigos. Mas se uma

pessoa tem 0 amigos, não pode haver outra com n − 1 amigos. Assim, deve haver duas

pessoas com o mesmo número de amigos.

3. Nomeando as casas do tabuleiro como na figura, observamos que a casa E nunca pode ser

atingida, e partindo de cada uma das outras casas há sempre dois destinos posśıveis após

1 movimento do cavalo. Por exemplo, partindo de A, um cavalo pode ir apenas para F ou

H.



Como dois cavalos nunca podem ocupar a mesma casa ao mesmo tempo, vemos que os

cavalos manterão a ordem ćıclica original, e podem ocupar quaiquer posições que respeitem

essa condição. Logo é posśıvel inverter a posição de brancos e pretos, mas não é posśıvel

que os cavalos de mesma cor ocupem cantos opostos.

4. Pensando de trás para frente, a criança que encontrar 1 bala sobre a mesa em sua vez de

jogar, perde. Logo quem encontrar 2 balas vence, comendo 1. Encontrando 3 balas o único

movimento posśıvel é deixar 2 ao adversário, perdendo o jogo. Assim, encontrando de 4

a 6 balas é posśıvel garantir a vitória deixando 3. Mas quem encontrar 7 será obrigado

a deixar de 4 a 6, permitindo a vitória de seu adversário. De forma análoga deduzimos

que quem encontrar 15 balas será obrigado a permitir a vitória do adversário. Logo a

primeira criança pode garantir a vitória comendo 5 balas inicialmente, logo deixando 7, 3

e finalmente 1 bala.




