
Primeira Maratona de Matemática

• Todos os problemas possuem a mesma pontuação (10 pontos).

• Deve ser entregue apenas uma solução por equipe para cada problema.

• A prova possui 4 horas de duração.

1) Cada um dos três amigos, Mário, João e Felipe, pratica uma, e apenas uma, das modalidades
esportivas: futebol, basquetebol ou natação. Nenhuma das três modalidades é praticada por mais
do que um dos amigos. Além disso, cada um dos amigos tem preferência por uma fruta: um prefere
laranja, outro banana e o outro mamão. Descubra, para cada um deles, que esporte pratica e que
fruta prefere, sabendo que:

(a) O Mário não gosta de laranja;

(b) O João não pratica futebol;

(c) O nadador detesta banana;

(d) O nadador e o apreciador de laranja praticam esportes diferentes;

(e) O apreciador de mamão e o praticante de futebol visitam Felipe todos os sábados.

2) Um número inteiro representado no sistema decimal é chamado de repunit se ele for formado apenas
por algarismos todos iguais a 1. Assim, os primeiros repunits são:

1, 11, 111, 1111, 11111, . . . .

a) Mostre que um número repunit com n algarismos iguais a 1 pode ser escrito na forma 10n−1
9 .

b) Seja A um número inteiro formado por 2n algarismos, todos iguais a 1, e seja B um número
inteiro formado por n algarismos, todos iguais a 2. Mostre que A−B é um quadrado perfeito
e determine sua raiz quadrada.

c) Mostre que os números 49, 4489, 444889, . . ., obtidos colocando o número 48 no meio do número
anterior, são quadrados de números inteiros.

3) Começando com qualquer número natural não nulo é sempre posśıvel formar uma sequência de
números que termina em 1, seguindo repetidamente as instruções abaixo

• se o número for ı́mpar, soma-se 1;

• se o número for par, divide-se por 2.

Por exemplo, começando com o número 21, forma-se a seguinte sequência:

21→ 22→ 11→ 12→ 6→ 3→ 4→ 2→ 1

Nessa sequência aparecem nove números; por isso, dizemos que ela tem comprimento 9. Além disso,
como ela começa com um número ı́mpar, dizemos que ela é uma sequência ı́mpar.
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(a) Escreva a sequência que começa com 37.

(b) Existem três sequências de comprimento 5, sendo duas pares e uma ı́mpar. Escreva essas
sequências.

(c) Quantas são as sequências pares e quantas são as sequências ı́mpares de comprimento 6? E de
comprimento 7?

(d) Existem ao todo 377 sequências de comprimento 15, sendo 233 pares e 144 ı́mpares. Quantas
são as sequências de comprimento 16? Dessas, quantas são pares? Não se esqueça de justificar
sua resposta.

4) Alguns amigos estão brincando no alto de uma árvore quando de repente todos caem

• João bate nos galhos A, B e C nessa ordem durante a queda

• Ana bate nos galhos D, E e F nessa ordem durante a queda

• Pedro bate nos galhos G, A e C nessa ordem durante a queda

• Lúıs bate nos galhos B, D e H nessa ordem durante a queda

• Ricardo bate nos galhos I, C e E nessa ordem durante a queda.

O pobre Paulo bate em todos os galhos de A até I durante sua descida. Baseando-se nas informações
dadas, e sabendo que galhos diferentes estão em alturas diferentes, em quantas ordens diferentes é
posśıvel que Paulo bata em todos os galhos durante sua queda?

5) Dados k, n,m inteiros não-negativos, a seguinte relação é conhecida como identidade de Vander-
monde (

m + n

k

)
=

k∑
i=0

(
m

i

)(
n

k − i

)
,

onde se a e b são inteiros não-negativos,(
a

b

)
=

{
a!

b! (a−b)! , se 0 ≤ b ≤ a

0, se b > a.

(a) Mostre que (
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Esmeralda passeia pelos pontos de coordenadas inteiras do plano. Se, num dado momento, ela
está no ponto (a, b), com um passo ela pode ir para um dos seguintes pontos: (a + 1, b), (a− 1, b),
(a, b + 1) ou (a, b− 1).

(b) Para cada 0 ≤ k ≤ 2018, determine o número de maneiras que Esmeralda pode sair do (0, 0)
e após 2018 passos terminar no (0, 0), indo pra cima (ou seja, fazendo uma mudança do tipo
(a, b)→ (a, b + 1)) exatamente k vezes?

(c) De quantas maneiras Esmeralda pode sair do (0, 0) e após 2018 passos terminar em (0, 0)?
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6) Em uma estranha ĺıngua existem somente duas letras, a e b, e é postulado que a letra a é também
uma palavra. Além do mais, todas as outras palavras são formadas de acordo com as seguintes
regras:

A. Dada qualquer palavra, uma nova palavra pode ser formada ao se adicionar uma letra b ao
final da mesma.

B. Se em uma palavra a sequência aaa aparece, uma nova palavra pode ser formada ao se substituir
aaa pela letra b.

C. Se em uma palavra a sequência bbb aparece, uma nova palavra pode ser formada ao se omitir
bbb.

D. Dada qualquer palavra, uma nova palavra pode ser formada ao se escrever a original duas
vezes de forma consecutiva.

Por exemplo, por (D), aa é uma palavra, e por (D) novamente, aaaa é uma palavra. Dáı por (B)
ba é uma palavra, e por (A) bab também constitui uma palavra. Novamente, por (A), babb é uma
palavra, e então por (D), babbbabb é também uma palavra. Finalmente, por (C) temos que baabb é
uma palavra.

Mostre que nesta ĺıngua baabaabaa não é uma palavra.

7) Seja x0, x1, x2, . . . uma sequência tal que x0 = 1 e para todo n ≥ 0,

xn+1 = ln (exn − xn).

(como usual, ln denota o logaŕıtmico neperiano).

(a) Mostre que xn > 0 para todo n.

(b) Observe que xn = exn − exn+1 . Mostre que a sequência é estritamente decrescente, i.e.,
xn > xn+1, ∀n ≥ 0.

(c) Mostre que a série infinita x0 + x1 + · · · converge e ache o valor da soma.

8) Seja p(x) um polinômio não constante com coeficientes reais e grau n.

(a) Mostre que se para algum a ∈ R a equação p(x) = a admite m soluções reais distintas,
então p′(x) admite pelo menos m − 1 ráızes reais distintas. Conclua que se p(x) admite
m ráızes reais distintas, então p′(x) admite pelo menos m − 1 ráızes reais distintas. (se
p(x) = anx

n +an−1x
n−1 + · · ·+a1x+a0, como usual p′(x) denota a derivada de p(x), ou seja,

p′(x) = nanx
n−1 + (n− 1)an−1x

n−2 + · · ·+ 2a2x + a1.)

(b) Suponha que n ≥ 5 e que p′′(x) (a derivada de p′(x)) não possua ráızes reais. Mostre que p(x)
possui raiz não real.

(c) Suponha que todas as ráızes de p(x) são distintas e que exista b ∈ R tal que p(b) 6= 0, mas
p′(b) = p′′(b) = 0. Mostre que p(x) possui raiz não real.

(d) Suponha que existe b ∈ R tal que p(b) 6= 0, mas p′(b) = p′′(b) = 0. Mostre que p(x) possui raiz
não real.
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