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Problema 1. (POTI) Usando uma de quatro cores, de quantos modos podemos pintar as casas da
figura abaixo de modo que casas vizinhas tenham cores diferentes?

Problema 2. (Banco de Questões) Mônica tem seis cores para pintar as faces de um cubo. De
quantas maneiras ela pode fazer isso se:

a) Todas as faces têm a mesma cor?

b) Cinco faces têm a mesma cor e uma face tem uma cor
diferente das restantes?

c) Todas as faces têm cores diferentes?

Observação: lembre-se, por exemplo, que as duas pinturas
ao lado são iguais, pois se girarmos uma delas de maneira
apropriada, obteremos a outra!

Problema 3. (Canguru 2020) Alice, Bela e Cátia disputam um torneio de queda de braço. Em cada
disputa, duas garotas se enfrentam e a terceira descansa. Depois de cada disputa, a vencedora disputa
com a garota que tinha descansado. No total, Alice participou de 10 disputas, Bela participou de 15
e Cátia participou de 17.

a) Determine quantas disputas ocorreram ao todo no torneio.

b) Qual a quantidade de partidas que cada menina descansou?

c) Quem perdeu a segunda disputa?



Problema 4. (IMG) Um calendário digital exibe a data: dia, mês e ano, com dois dígitos para o dia,
dois dígitos para o mês e dois dígitos para o ano. Por exemplo, 01-01-01 corresponde a primeiro de
janeiro de 2001 e 25-05-23 corresponde a 25 de maio de 2023. Os dígitos do calendário são como os
da figura abaixo.

Considere que em frente ao calendário há um espelho. Se 0, 1, 2, 5 e 8 se refletem, respectivamente,
em 0, 1, 5, 2 e 8, e os outros dígitos perdem sentido ao se refletirem, determine quantos dias do século,
ao se refletirem no espelho, correspondem também a uma data.

Problema 5. (OBM) O jogo de triminó é composto por peças na forma de triângulo em que cada
um dos vértices possui um número de 0 a 5. A peça faz parte do triminó quando seus vértices são
preenchidos de tal forma que X ≤ Y ≤ Z. Por exemplo, das quatro peças a seguir, as três primeiras
peças fazem parte do jogo, mas a quarta não.

Existem quantas peças em um jogo de triminó?


