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Problemas  3.1  e  3.2                  

Este mês desenrola-se na Meca do Ténis o Célebre Torneio de Wimbledon. 

 

Pois, a propósito deste grande evento, propomos-lhe dois pequenos problemas para que, 

pelo menos, possa imaginar a excitante atmosfera. 

 

3.1 

Imagine que jogou uma partida no “Central Court”! …  

 

… suponha que ganhou 6-3 e que em cinco dos jogos ganhou quem não servia. 

Quem serviu primeiro? 

 

 

 

 



3.2 

Imagine agora que visitou o All  England Tennis Club num dia em que ocorria um jantar 

comemorativo. 

 

E que encontrou os sócios reunidos à volta da mesa da refeição.  

Suponha que sabia, porque alguém de confiança lho tinha dito, que ali só estavam dois tipos 

de pessoas: os que mentiam sempre e os que falavam sempre verdade. Mas não havia 

qualquer forma de os distinguir pela aparência. 

Resolveu então descobrir quem era quem e teve a ideia brilhante de perguntar a cada um 

deles se era mentiroso. Claro que todos disseram que só diziam a verdade. 

Mas o leitor/a não desistiu: resolveu perguntar a todos, um por um, se o seu parceiro da 

esquerda era mentiroso. Desta vez todos disseram que o parceiro do lado era mentiroso. 

Agora imagine que mantinha um diário e que quando chegou a casa resolveu registar os 

acontecimentos do dia.  E notou que se tinha esquecido de contar o número de convivas no 

jantar. Telefonou ao Presidente do Clube e ele disse-lhe que eram 37. 

Mas logo que desligou percebeu que não podia confiar neste número pois não sabia se o 

Presidente era um dos mentirosos. 

Telefonou então ao Secretário que de imediato o avisou: 

- Olhe que o nosso Presidente é um mentiroso inveterado. De fato estavam 40 pessoas no 

almoço. 

O leitor/a ficou intrigado. Mas como era inteligente resolveu refletir sobre os dados 

recolhidos. 

E conseguiu descobrir quantas pessoas havia no célebre repasto… 

Como? … Quantas eram? … 


