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1 Introdução
A lógica é uma das áreas mais antigas da matemática, surgindo juntamente

com a filosofia, ou seja, é a área que estuda o modo de pensar em como as coisas
acontecem. Todos os anos na OBMEP é de praxe caírem questões de lógicas. Na
primeira fase por exemplo, geralmente caem questões em que temos que adivin-
har o dia da semana que ocorre determinado evento apenas com argumentos de
pessoas, ou então achar qual das pessoas está mentindo. Veremos abaixo alguns
exemplos de como isso ocorre e como são abortadas essas questões.
Algo muito importante ao se resolver questões de lógica é fazer um “esqueminha”
sobre o que está ocorrendo e ligar essas informações de modo que não cheguemos
a absurdos, quando isso ocorrer, sabe-se que esse será o item que falhará com a
lógica.
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2 Problemas Resolvidos
Problema 1) (OBMEP 2016) Em uma brincadeira, a mãe de joão e Maria

combinou que cada um deles daria uma única resposta correta a três pergun-
tas que ela faria.

Ela perguntou:
-Que dia é hoje?
-Hoje é quinta, disse João.
-É sexta, respondeu Maria.
Depois perguntou :
-Que dia da semana será amanhã?
-Segunda, falou joão.
-Amanha será domingo, disse Maria.
Finalmente ela perguntou:
-Que dia da semana foi ontem?
-Terça, respondeu João.
-Quarta, disse Maria.

Em que dia da semana a brincadeira aconteceu?

Solução: *Se Maria disse a verdade na primeira pergunta -> Hoje é sexta, amanha
será sábado e ontem foi quinta. Veja que isso não é possível, pois em nenhuma de
suas afirmativas João disse que amanha será sábado ou que ontem foi quinta.
*Se João disse a verdade na primeira pergunta -> Hoje é quita, ontem foi quarta e
amanhã será sexta. Essa é a alternativa correta, pois Maria afirma apenas que on-
tem foi quarta, o que condiz com a regra do jogo (que cada um deve falar apenas
uma resposta verdadeira).
Portanto hoje é sexta-feira.

Problema 2) Daniel e mais quatro amigos, todos nascidos em estados difer-
entes, reuniram-se em torno de uma mesa redonda. O paranaense sentou-se
tendo como vizinhos o goiano e o mineiro. Edson sentou-se tendo como viz-
inhos Carlos e o sergipano. O goiano sentou-se tendo como vizinhos Edson e
Adão. Bruno sentou-se tendo como vizinhos tocantinense e o mineiro. Quem
é o mineiro?

Soluçãodeterminarei que duas pessoas são vizinhas da seguinte forma: vizinho
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1- vizinho 2 Então temos :

I)goiano – paranaense – mineiro.
II)Carlos – Edson – sergipano
III)Edson- goiano – Adão
IV)Tocantinense – Bruno – mineiro.
(devemos lembrar que eles estão em círculo)
Nomes das pessoas: Edosn, Daniel, Carlos , Adão e Bruno.
De I , III e IV temos que o paranaense pode ser Bruno, Edson ou Adão.
Se for Bruno, então isso implicaria que o goiano também é o tocantinense, o que
é um absurdo, logo, temos a seguinte ordem :
v) goiano – paranaense – mineiro - Bruno – tocantinense
Se Edson é o paranaense , então, isso implicaria em ou o mineiro ou o goiano
serem também sergipanos, o que é um absurdo, logo, Adão é o paranaense e
temos)
VI) Carlos (goiano) (por II) – Adão (paranaense) – mineiro – Bruno (sergipano)
(por II) – Edson (tocantinense) (por III)
Logo, o mineiro será Daniel e teremos:
VII) - Carlos (goiano) (por II) – Adão (paranaense) – Daniel (mineiro)– Bruno
(sergipano) (por II) – Edson (tocantinense) (por III) –

Problema 3)(OBMEP 2014) Cinco meninas não estão totalmente de acordo
sobre a data da prova de matemática.

*Andressa diz que será em agosto, dia 16, segunda feira;
*Daniela diz que será em agosto, dia 16, terça-feira;]
*Fernanda diz que será em setembro, dia 17, terça-feira;
*Patricia diz que será em agosto, dia 17, segunda-feira;
*Tatiane diz que será em setembro, dia 17, segunda feira;

Somente uma está certa, e as outras acertaram pelo menos uma das infor-
mações: o mês , o dia do mês ou o dia da semana. Quem está certa?

Solução Suponhamos que foi Andressa quem disse a verdade, então a prova será
em agosto dia 16 na segunda feira.

*Daniela acertou o mês e o dia dia mês;
*Fernanda errou tudo (ABSUDO!!)
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Logo não foi Andressa quem acertou.
Suponha agora que foi Daniela quem acertou tudo, então a prova será em agosto,
dia 16, terça-feira.
*Andressa acertou o mês e o dia do mês;
*Fernanda acertou o dia da semana;
*Patricia acertou o mês;
*Tatiana errou tudo; (ABSURDO)
Então também não foi Daniela quem acertou tudo.
Digamos que foi Fernanda, então a prova ocorrerá em setembro, dia 17, terça-
feira;
*Daniela errou tudo (ABSURDO)
Suponhamos então que seja Patricia quem acertou tudo:
*Andressa acertou o mês e o dia da semana;
*Daniela acertou o mês da prova;
*Fernanda acertou o dia do mês da prova;
*Tatiane acertou o dia do mês e o dia da semana;
Portanto, quem acertou o dia da prova foi Patricia.

3 Problemas propostos
|Problema 1)(OBMEP 2013) Durante a aula, dois celulares tocaram ao mesmo

tempo. A professora logo perguntou aos alunos : “de quem sã os celulares que to-
caram?”. Guto disse: “o meu não tocou. Carlos disse: “O meu tocou” e Bernardo
disse: “ de Guto não tocou”. Sabendo-se que um dos meninos disse a verdade e
os outros dois mentiram. Qual das seguintes afirmativas é verdadeira?

a) O celular de Carlos tocou e o de Guto não tocou.
b) Bernardo mentiu.
c) Os celulares de Guto e Carlos não tocaram.
d) Carlos mentiu.
e) Guto falou a verdade.

|Problema 2 (OBMEP 2012) Amanda, Bianca e Carolina são amigas e têm idades
diferentes. Sabe-se que , das sentenças a seguir, exatamente uma é verdadeira.
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I. Amanda e Carolina são mais jovens.
II. Amanda é mais velha que Bianca.
III. Amanda é mais velha que Bianca e Carolina.
IV. Amanda não é nem a mais velha nem a mais nova das amigas.
Qual a ordem dos nome das amigas em ordem crescente de idade?

|Problema 3 Três casais fizeram compras em uma livraria. Vitor comprou 3 livros
a mais que Lorena e Pedro comprou 5 livros a mais que Claudia. Cada um dos
homens comprou 4 livros a mais do que a respectiva esposa. Lorena e Cláudia
compraram mais livros do que Bianca, que só comprou 3 livros. Qual das afirma-
tivas abaixo é verdadeira?

a) Vitor comprou mais livros do que Pedro.
b) Pedro é marido de Claudia.
c) Pedro foi o marido que comprou o maior número de livros.
d) Cláudia comprou um livro a mais do que Lorena.
e) Vitor é marido de Bianca.

|Problema 4) (OBM 2012) Qual é a quantidade total de todas as respostas incor-
retas dessa questão?
a) Quarenta e oito.
b) Quarenta e nove.
c) Cinquenta.
d) Cinquenta e um.
e) Cinquenta e quatro.

|(Dica: conte a quantidade de letras de cada alternativa e depois veja o que ocorre
ao somarmos as demais alternativas, se o valor foi o mesmo, estão essa será a
alternativa correta.)
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