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04. (A) Para vencer, basta o jogador B imitar a jogada de A na outra pilha, de forma que na 

vez de A há sempre duas pilhas com o mesmo número de pedras. Podemos chegar a esta 

conclusão analisando o jogo de trás para frente. Representando cada posição como um 

par ordenado com os números de pedras em cada pilha, temos que o jogo termina com a 

posição (0, 0), que é perdedora. Assim, qualquer posição da forma (0, n), n > 0, é 

vencedora, porque é possível tirar todas as pedras da pilha com n e deixar (0, 0) para o 

adversário. Isso significa que (1, 1) é perdedora, pois só se pode deixar (0, 1) ou (1, 0). 

Procedendo de forma análoga deduzimos que as posições perdedoras são todas da forma 

(n,n). 

 

05. (E) Pensando de trás para frente, quem encontra a posição 0 (zero palitos) acaba de 

perder, logo 0 é perdedora. As posições a partir das quais é possível deixar 0 são 1, 2, 3, 

4, 5, e portanto, são vencedoras. A partir da posição 6 só é possível deixar as posições 

vencedoras 1, 2, 3, 4, 5, logo 6 é perdedora, o que nos leva às posições vencedoras de 7 a 

11, a partir das quais é possível deixar 6. Concluímos que 12 é perdedora, e assim por 

diante, de forma que as posições perdedoras são exatamente os múltiplos de 6. Assim, 

para vencer a partir de 100, o jogador A deve retirar 4 palitos, deixando 96, que é 

múltiplo de 6 e, portanto, perdedora. A partir daí será sempre possível deixar os próximos 

múltiplos de 6 (basta retirar 6 – k, onde k é o último número retirado por seu adversário. 

 

06. (C) Pensando de trás para frente, 2022 é uma posição perdedora, que pode ser atingida 

pelas posições de 1011 a 2021, logo estas são todas vencedoras,  e são as únicas opções a 

partir de 1010, que é, assim, perdedora. Em geral, dada uma posição perdedora P, todos 

os números naturais anteriores que são maiores ou iguais a sua metade são vencedoras, e 

portanto a posição perdedora anterior é o maior natural que é menor que a metade de P. 

Obtemos, assim, a seguinte sequência de posições perdedoras: 

 

2022, 1010, 504, 251, 125, 62, 30, 14, 6, 2. 

 

Assim, A pode ganhar jogando 2 ou 6 em sua primeira jogada. 

 


