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Combinatória e Aritmética no treinamento de 
olimpíada para os anos iniciais 

Diego Eloi 
 

Problemas de Aritmética 
 

Problema 1. (Q19 nível P 2018) Júlia quer escrever todos os números de dois 
algarismos diferentes usando apenas os algarismos 2, 0, 1 ou 8. Quantos 
números maiores do que 10 e menores do que 25 ela poderá escrever? 
4 (B) 5 (C) 6 (D) 7 (E) 8 
 
Problema 2. (14 nível P 2015) Juliana anotou na sua agenda um 
compromisso para o dia 5/5/2015. Ela observou então que esta data tem três 
vezes o algarismo 5. Ela ficou curiosa e quis saber qual seria a data mais 
próxima que teria novamente três vezes o algarismo 5. Qual é esta data? 
5/5/2025 (B) 15/6/2055 (C) 15/5/2050 (D) 25/5/2015 (E) 15/5/2015 
 
Problema 3. Paulo queria multiplicar um número inteiro por 301, mas 
esqueceu-se do zero e multiplicou o número por 31, obtendo corretamente 
372. Qual o resultado que ele deveria ter obtido? 
 
Problema 4. (OBMEP – NA – 2019) A soma dos algarismos do ano 2019 é 
12. Daqui a quantos anos a soma dos algarismos do ano será novamente 12?  
A)   1  B)   6  C)   9  D)   11  E)   12 
 
Problema 5. (OBMEP – NA – 2019) Paulo faz cálculos usando os números 5, 
6, 7, 8 e 9, exatamente uma vez cada um.  Ele somou três deles e subtraiu 
dessa soma a soma dos outros dois. Qual dos resultados abaixo ele pode ter 
obtido? 
 
Problema 6. (Canguru – nível E/2013) O número 35 tem a propriedade de 
ser divisível pelo seu algarismo das unidades, pois 35 dividido por 5 é 7. O 
número 38 não tem essa propriedade. Quantos números maiores do que 21 e 
menores do que 30 têm essa propriedade? 
(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6  
 

 
Problema 7. Determine os algarismos x e y de modo que o número 56x21y 
seja divisível por 9 e por 10. 
 
Problema 8. Determinar os algarismos x e y de modo que o número 8x5y seja   
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Problema 9. (Canguru – nível P/2015) Escreva os números 1, 2, 3, 

4 e 5, um em cada um dos cinco quadradinhos na figura ao lado, de 

maneira que as contas indicadas estejam corretas. Qual é o número 

que deve ser escrito no quadradinho com o sinal de interrogação?   

(A) 1  (B) 2  (C) 3  (D) 4  (E) 5  
 
 

Problemas de Combinatória 
 
Problema 10. (Canguru nível P/2014) Quantos números naturais são 

maiores do que 10 e menores ou iguais a 31 e podem ser escritos usando-se 

apenas os algarismos 1, 2 ou 3? Os algarismos podem repetir.   

(A) 2  (B) 4  (C) 6  (D) 7  (E) 8 
 
Problema 11. (Q24 Canguru nível P/2013) Laura, Ivo, Valério e Catarina vão 
tirar uma fotografia juntos, sentados lado a lado em um banco de jardim. 
Tanto Catarina como Ivo querem ficar ao lado da Laura. De quantas maneiras 
diferentes podem os quatro amigos colocar-se de modo a fazerem a vontade 
de Catarina e de Ivo? 
(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7 

 
Problema 12. (OBM-1998) Existem 20 balas sobre uma mesa e duas 
crianças, João e Jaime, começam a comer as balas, uma de cada vez. Em 
cada vez, cada um deve comer pelo menos uma bala e está proibido de comer 
mais que a metade das balas que existem sobre a mesa. Nesta brincadeira, 
ganha quem deixar apenas uma bala sobre a mesa. Qual dos dois pode 
sempre ganhar na brincadeira, sabendo que João é o primeiro a jogar? Como 
deve fazer para ganhar? 
 
Problema 13. Quantos são os números pares de três algarismos que 
podemos formar utilizando os algarismos 2, 3, 5, 7, 8 e 9? 
 
Problema 14. Tem-se uma pilha com 100 bombons. Bruno e Krerley 
começam a jogar um jogo: cada um, no seu turno, pode retirar no mínimo 1 e 
no máximo 9 bombons. Ganha quem retira o último bombom. Sabendo que 
Krerley é o primeiro a jogar, determine se algum deles possui uma estratégia 
vencedora e diga qual é. 
 
Problema 15. (Q18 nível P 2015) Um canguru só pode pular de um círculo 
para um círculo vizinho, sem nunca passar pelo mesmo círculo mais de uma 
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vez. De quantas maneiras diferentes ele pode sair do círculo S e chegar ao 
círculo F dando exatamente quatro pulos?   

 
(A) 3  (B) 4  (C) 5  (D) 6  (E) 7  

 
Problema 16. Quantos números ímpares de três algarismos distintos 
podemos formar com os algarismos 2, 3, 5, 7, 8 e 9? 
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Soluções 
 

1. 12, 18, 20, 21 – ITEM A 
 
2. 10 é o próximo múltiplo de 5, como não temos 10/5/2015, depois vem o 
15/5/2015. – ITEM E. 
 
3. Basta fazermos a operação inversa para descobrir que tal número é 16. 
Logo, basta fazermos 16.301 = 4816. 
 
4. O próximo ano que isso pode acontecer deve ser 202x. Para que 2+0+2+x 
= 12, x deve ser 8, logo o ano é 2028 e o próximo ano ocorre depois de 9 
anos. Item C. 
 
5. 9 + 8 +6 = 23 e 5+7=12, 23-12=11. Item D. 
 
6. 22, 24, 25 – Item B. 
 

7. Como o número é divisível por 10, então 𝑦 = 0. Para o número ser múltiplo 

de 9, 5+6+2+1+0+x = m(9), então 𝑥 = 4. 

 

8. Para ser múltiplo de 6 e de 5, 𝑦 = 0. Para ser múltiplo de 3, teremos que 

13+x=m(x), então 𝑥 = 2, 5, 8. 

 
9.  4+1 = 5, 5-3 = 2 – Item E. 
 
10. 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31 – Item D. 
 
11. Vamos considerar os três estudantes como um só. Logo, ou Valério senta 
antes dos três, ou depois dos três – um total de duas possibilidades. Como os 
três estudantes podem sentar-se de dois modos diferentes – um total de duas 
possibilidades. Logo, pelo princípio multiplicativo, o resultado é 2.2=4. Item B. 
 
12. Basta percebermos quais as posições vencedoras. 
 
13. Temos 2 possibilidades para o algarismo final e 6 para cada um dos 
outros, totalizando 72 possibilidades. 
 
14. Basta jogar sempre somando 10. O segundo jogador sempre ganha.  
 
15. Ao total, temos 6 opções: 
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