
Problema 1:   Resolução 

 

Caro leitor/a, ambas as proposições são verdadeiras. Ora veja: 

Proposição 1 

Em qualquer conjunto de seis pessoas, há três cujo primeiro nome 

começa pela mesma letra ou três cujos primeiros nomes começam por 

letras diferentes. 

Resolução 1 

Se não há mais de duas pessoas com nomes próprios começados pela 

mesma letra então há três nomes próprios começados letras diferentes. 

Resolução 2 

A relação binária “a pessoa A está na relação com a pessoa B se e só se os 

nomes próprios começam pela mesma letra” é de equivalência.  

Se cada classe de equivalência não tem mais de dois elementos então há 

pelo menos três classes distintas. Basta escolher um elemento em cada 

classe para ter três pessoas com nomes próprios começados por letras 

diferentes. 

Proposição 2 

Em qualquer conjunto de seis pessoas, há três que se conhecem entre si 

ou três que são, duas a duas, desconhecidas uma da outra. 

Resolução 1 

Cada pessoa conhece pelo menos três pessoas ou desconhece pelo menos 

três pessoas.  



Se a pessoa A conhece B, C e D então, ou duas destas se conhecem, por 

exemplo B conhece C, e há três pessoas que se conhecem duas a duas A, 

B e C, ou B, C e D não se conhecem. 

Resolução 2 

Se resolver representar as pessoas por pontos e usar linhas cheias unindo 

dois pontos para indicar que as pessoas se conhecem e linhas 

interrompidas quando não se conhecem o que se quer mostra é que há, 

na figura que obtém, um triângulo cheio ou um triângulo interrompido. 

Agora repare que de cada ponto partem, pelo menos, três linhas cheias 

ou, pelo menos, três linhas interrompidas. 

Suponha que de um ponto A partem três linhas cheias (ver figura). Isso 

quer dizer que A conhece três pessoas.  

Se duas delas se conhecem podemos unir os seus pontos por linhas cheias 

e obtemos o triângulo cheio.  

Se as três se desconhecem obtemos o triângulo interrompido. 
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Pode fazer raciocínio análogo no caso em que, de A, partem três linhas 

interrompidas: A desconhece, pelo menos, três pessoas. 
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