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Jogo A: Pinturas de bandeiras com 3(três) listras horizontais, quando dispomos de 2(duas) 
cores (verde e vermelho) sem restrições quanto ao uso das cores pelas listras, isto é, 
podendo considerar bandeiras que tenham as 2(duas) listras pintadas com a mesma cor. 
Cada listra deve ser pintada com uma só cor. Tabuleiro 12 x 10. 
 

 
Objetivo do jogo 

O objetivo de cada jogador para vencer o jogo deve ser o de pintar 3(três) bandeiras por completo, 

cada bandeira com 2(duas) listras horizontais, sem restrições quanto ao uso das cores pelas listras, 

isto é, podendo considerar bandeiras que tenham as 2(duas) listras pintadas com a mesma cor. 

Para tal, cada jogador precisa capturar peças de jogo (tampinhas de bebida) de seu adversário de 

modo a ir pintando as listras das bandeiras com cores iguais às das peças capturadas. Um jogador 

A dispõe de tampinhas nas cores verde e amarelo (12 peças de cada cor) e o seu adversário dispõe 

de tampinhas nas cores azul e branca (12 peças de cada cor).  

 

Regra 1: 

Cada jogador distribui suas 24(vinte e quatro) peças no tabuleiro 12 x 10, nas primeiras 4(quatro) 

fileiras horizontais junto de si. O jogador A coloca suas peças nos quadrados de cor preta, e o 

jogador adversário coloca suas peças nos quadrados de cor branca, ou vice-versa. Cada jogador 

distribui suas peças no tabuleiro da maneira que julgar conveniente - considerando a sua estratégia 

pessoal de jogo -, mas sempre nas 4(quatro) fileiras horizontais mais próximas de si. Sendo assim, 

antes de iniciar o jogo teremos as 4(quatro) fileiras horizontais mais próximas de cada jogador 

preenchidas com todas as peças de cada jogador, e 2(duas) fileiras horizontais vazias no centro do 

tabuleiro - indispensáveis para permitir a movimentação das primeiras peças de cada jogador, 

quando o jogo iniciar. Cada jogador deve cuidar para que o seu adversário não veja como ele está 

distribuindo as peças pelo tabuleiro. Para tal, recomenda-se colocar um pedaço de papelão no 

centro do tabuleiro, que será retirado quando o jogo iniciar. Uma vez todas as peças de cada 

jogador tenham sido dispostas no tabuleiro, o jogo pode iniciar. 

 

Regra 2: 

Inicialmente será preciso jogar “par” ou “ímpar”, para verificar qual jogador dará início ao jogo. 
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Regra 3: 

O jogo é iniciado pelo jogador que venceu o “par” ou “ímpar” e ele movimenta - sempre para frente 

- uma peça sua, por vez, para uma posição (um quadrado) da mesma cor em que todas as suas 

peças foram colocadas no início do jogo.  

Em uma jogada posterior, caso um dos jogadores necessite movimentar uma peça sua, e esta peça 

se defronte com uma peça do adversário à sua frente terá de fazer o movimento de captura da tal 

peça do adversário apenas se o jogador tem o propósito de seguir para frente com essa sua peça, 

uma vez que a captura de uma peça não é obrigatória. Assim, o jogador pode movimentar qualquer 

outra peça que não seja a sua peça que está na iminência de vir a capturar uma peça do adversário, 

por conta de sua estratégia de jogo.  

A cor da peça do adversário que foi capturada será a cor que vai ser usada para pintar uma listra 

de uma bandeira (a listra de uma bandeira que ainda esteja sendo pintada, ou a listra de uma nova 

bandeira, decisão essa que fica a cargo do jogador de acordo com a sua estratégia de jogo).  

Uma vez que uma primeira peça seja capturada por um jogador, o “Mapa de Apuração” será 

entregue a este jogador pelo juiz do jogo com o propósito de que o jogador faça o registro da cor 

da peça que acabou de capturar em uma listra de uma bandeira, de imediato. Tal registro não mais 

poderá ser modificado.  

Em seguida o jogador repassa o “Mapa de Apuração” para o juiz do jogo de modo que ele confira 

o registro, e dará validade ou não à indicação da cor anotada na listra indicada, consoante a cor da 

peça que foi capturada e em respeito à regra do jogo. Após ter feito o registro da cor da peça 

capturada em uma listra de uma bandeira e ter recebido a validação do registro pelo juiz do jogo, o 

mesmo jogador que acabou de capturar uma peça de seu adversário deve movimentar uma nova 

peça sua. Se o jogador capturar uma nova peça, o procedimento anterior é repetido.  

Portanto, a vez do jogo é repassada para o seu adversário apenas quando o jogador movimenta 

uma peça sua mas não captura uma peça do adversário.  

 

Regra 4: 

Vence o jogo, o jogador que completar a pintura de 3(três) bandeiras, respeitadas as condições 

estabelecidas no início do jogo. 

  

Atenção: Os que puderem, tirem fotos do jogo e enviem para o endereço eletrônico do Professor 

Paulo Jorge 

pjcpii@yahoo.com.br 
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Para refletir, e tentar resolver: 

 

1. Quantas diferentes pinturas de bandeiras com 3(três) listras horizontais podem ser feitas quando 

dispomos de 2(duas) cores, sem restrição quanto a distribuição das cores pelas listras? Resposta: 

2. Dispondo dos algarismos 5 e 7, quantos números com 3(três) algarismos são possíveis formar? 

Resposta: 

3. Quantas diferentes pinturas de bandeiras com 3(três) listras horizontais podem ser feitas quando 

dispomos de 2(duas) cores, com a condição de considerar apenas as bandeiras que têm cores 

distintas em listras contíguas (uma junto à outra)? Resposta: 

4. Dispondo dos algarismos 2 e 9, quantos números com 3(três) algarismos são possíveis formar, 

tendo o algarismo das dezenas simples distinto dos demais? Resposta: 

5. De quantos modos as amigas Ana e Bia podem se sentar em uma banco que possui exatos 

3(três) lugares, dispostos lado a lado? 

Resposta: 
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Jogo B: Pinturas de bandeiras com 2(duas) listras horizontais, quando dispomos de 3(três) 
cores (verde, amarelo e vermelho, por exemplo) não podendo considerar as bandeiras que 
tenham as 2(duas) listras pintadas com a mesma cor. Ou seja, devem ser consideradas 
apenas as bandeiras pintadas com listras de cores distintas. Cada listra deve ser pintada 
com uma só cor. Tabuleiro 8 x 8. 
 

 
Objetivo do jogo 

O objetivo de cada jogador para vencer o jogo deve ser o de pintar 3(três) bandeiras por completo, 

cada bandeira com 2(duas) listras horizontais, não sendo permitido considerar bandeiras com a 

mesma cor nas 2(duas) listras. Para tal, cada jogador precisa capturar peças de jogo (tampinhas 

de bebida) de seu adversário de modo a ir pintando as listras das bandeiras com cores iguais às 

das peças capturadas. Um jogador A dispõe de tampinhas nas cores verde, amarelo e vermelho (4 

peças de cada cor) e o seu adversário dispõe de tampinhas nas cores azul, preta e branca (4 peças 

de cada cor).  

 

Regra 1: 

Cada jogador distribui suas 12(doze) peças no tabuleiro 8 x 8, nas primeiras 3(três) fileiras 

horizontais junto de si. O jogador A coloca suas peças nos quadrados de cor preta, e o jogador 

adversário coloca suas peças nos quadrados de cor branca, ou vice-versa. Cada jogador distribui 

suas peças no tabuleiro da maneira que julgar conveniente - considerando a sua estratégia pessoal 

de jogo -, mas sempre nas 3(três) fileiras horizontais mais próximas de si. Sendo assim, antes de 

iniciar o jogo teremos as 3(três) fileiras horizontais mais próximas de cada jogador preenchidas com 

todas as peças de cada jogador, e 2(duas) fileiras horizontais vazias no centro do tabuleiro - 

indispensáveis para permitir a movimentação das primeiras peças de cada jogador quando o jogo 

for iniciado. Cada jogador deve cuidar para que o seu adversário não veja como ele está distribuindo 

as peças pelo tabuleiro. Para tal, recomenda-se colocar um pedaço de papelão no centro do 

tabuleiro para não permitir a visualização das peças. O papelão será retirado quando do início do 

jogo. Uma vez que todas as peças de cada jogador tenham sido dispostas no tabuleiro, o jogo pode 

iniciar.  

 

Regra 2: 

Inicialmente será preciso jogar “par” ou “ímpar”, para verificar qual jogador dará início ao jogo. 
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Regra 3: 

O jogo é iniciado pelo jogador que venceu o “par” ou “ímpar” e ele movimenta - sempre para frente 

- uma peça sua, por vez, para uma posição (um quadrado) da mesma cor em que todas as suas 

peças foram colocadas no início do jogo.  

Em uma jogada posterior, caso um dos jogadores necessite movimentar uma peça sua e esta peça 

se defronte com uma peça do adversário à sua frente terá de fazer o movimento de captura da tal 

peça do adversário, mas apenas se o jogador tem o propósito de seguir para frente com essa sua 

peça, uma vez que a captura de uma peça não é obrigatória. Assim, o jogador pode movimentar 

qualquer outra peça que não seja a sua peça que está na iminência de vir a capturar uma peça do 

adversário, por conta de sua estratégia de jogo.  

A cor da peça do adversário que foi capturada será a cor que vai ser usada para pintar uma listra 

de uma bandeira (a listra de uma bandeira que ainda esteja sendo pintada ou a listra de uma nova 

bandeira - decisão essa, que fica a cargo do jogador, de acordo com a sua estratégia de jogo).  

Uma vez que uma primeira peça seja capturada por um jogador, o “Mapa de Apuração” será 

entregue a este jogador pelo juiz do jogo, com o propósito de o jogador fazer o registro da cor da 

peça que acabou de capturar em uma listra qualquer de uma bandeira, e de imediato. Tal registro 

não mais poderá ser modificado. Em seguida, o jogador repassa o “Mapa de Apuração” para que 

o juiz do jogo confira validade ou não à indicação da cor anotada na listra indicada consoante a cor 

da peça que foi capturada e em respeito à regra do jogo. Após ter feito o registro da cor da peça 

capturada em uma listra de uma bandeira e ter recebido a validação do registro pelo juiz do jogo, o 

mesmo jogador que acabou de capturar uma peça de seu adversário deve movimentar uma nova 

peça sua. Se o jogador capturar uma nova peça, o procedimento anterior é repetido. Portanto, a 

vez do jogo é repassada para o seu adversário apenas quando o jogador movimenta uma peça sua 

mas não captura uma peça do adversário.  

 

Regra 4: 

Vence o jogo, o jogador que completar a pintura de 3(três) bandeiras, respeitadas as condições 

estabelecidas no início do jogo. 

  

Atenção: Os que puderem, tirem fotos do jogo e enviem para o endereço eletrônico do Professor 

Paulo Jorge 

pjcpii@yahoo.com.br 
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Para refletir, e tentar resolver: 

 

1. Quantas diferentes pinturas de bandeiras com 2(duas) listras horizontais podem ser feitas 

quando dispomos de 3(três) cores, sem restrição quanto às cores pelas listras? Resposta: 

2. Como os algarismos 5, 6 e 7 disponíveis, quantos números com 2(dois) algarismos são possíveis 

formar? Resposta: 

3. Quantas diferentes pinturas de bandeiras com 2(duas) listras horizontais podem ser feitas 

quando dispomos de 3(três) cores, com a condição de considerar apenas as bandeiras que têm 

cores distintas nas 2(duas) listras? Resposta: 

4. Dispondo dos algarismos 2, 3 e 9, quantos números com 2(dois) algarismos distintos são 

possíveis formar? Resposta: 
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Jogo C: Pinturas de bandeiras com 4(quatro) listras horizontais, quando dispomos de 
4(quatro) cores (verde, amarelo, vermelho e azul) com a restrição de considerar apenas 
bandeiras que tenham listras pintadas com cores distintas entre si pelas 4 listras, 5 peças 
de cada cor, tabuleiro 10 x 10. Cada listra deve ser pintada com uma só cor.  

 
 

Objetivo do jogo 

O objetivo de cada jogador para vencer o jogo deve ser o de pintar 3(três) bandeiras por completo, 

cada bandeira com 4(quatro) listras horizontais, com a restrição de considerar apenas bandeiras 

que tenham listras pintadas com cores distintas entre si pelas 4 listras. Para tal, cada jogador 

precisa capturar peças de jogo (tampinhas de bebida) de seu adversário de modo a ir pintando as 

listras das bandeiras com cores iguais às das peças capturadas. Um jogador A dispõe de tampinhas 

nas cores verde, amarelo, vermelho e azul (5 peças de cada cor) e o seu adversário dispõe de 

tampinhas nas cores rosa, preta, branca e azul escuro (5 peças de cada cor).  

 

Regra 1: 

Cada jogador distribui suas 20(vinte) peças no tabuleiro 10 x 10, nas primeiras 4(quatro) fileiras 

horizontais junto de si. O jogador A coloca suas peças nos quadrados de cor preta, e o jogador 

adversário coloca suas peças nos quadrados de cor branca, ou vice-versa. Cada jogador distribui 

suas peças no tabuleiro da maneira que julgar conveniente - considerando a sua estratégia pessoal 

de jogo -, mas sempre nas 4(quatro) fileiras horizontais mais próximas de si. Sendo assim, antes 

de iniciar o jogo teremos as 4(quatro) fileiras horizontais mais próximas de cada jogador 

preenchidas com todas as peças de cada jogador, e 2(duas) fileiras horizontais vazias no centro do 

tabuleiro - indispensáveis para permitir a movimentação das primeiras peças de cada jogador 

quando o jogo for iniciado. Cada jogador deve cuidar para que o seu adversário não veja como ele 

está distribuindo as peças pelo tabuleiro. Para tal, recomenda-se colocar um pedaço de papelão 

no centro do tabuleiro para não permitir a visualização das peças. O papelão será retirado quando 

do início do jogo. Uma vez que todas as peças de cada jogador tenham sido dispostas no tabuleiro, 

o jogo pode iniciar.  

 

Regra 2: 

Inicialmente será preciso jogar “par” ou “ímpar”, para verificar qual jogador dará início ao jogo. 
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Regra 3: 

O jogo é iniciado pelo jogador que venceu o “par” ou “ímpar” e ele movimenta - sempre para frente 

- uma peça sua, por vez, para uma posição (um quadrado) da mesma cor em que todas as suas 

peças foram colocadas no início do jogo.  

Em uma jogada posterior, caso um dos jogadores necessite movimentar uma peça sua e esta peça 

se defronte com uma peça do adversário à sua frente terá de fazer o movimento de captura da tal 

peça do adversário, mas apenas se o jogador tem o propósito de seguir para frente com essa sua 

peça, uma vez que a captura de uma peça não é obrigatória. Assim, o jogador pode movimentar 

qualquer outra peça que não seja a sua peça que está na iminência de vir a capturar uma peça do 

adversário, por conta de sua estratégia de jogo.  

A cor da peça do adversário que foi capturada será a cor que vai ser usada para pintar uma listra 

de uma bandeira (a listra de uma bandeira que ainda esteja sendo pintada ou a listra de uma nova 

bandeira - decisão essa, que fica a cargo do jogador, de acordo com a sua estratégia de jogo).  

Uma vez que uma primeira peça seja capturada por um jogador, o “Mapa de Apuração” será 

entregue a este jogador pelo juiz do jogo com o propósito de o jogador fazer o registro da cor da 

peça que acabou de capturar em uma listra qualquer de uma bandeira, e de imediato. Tal registro 

não mais poderá ser modificado.  

Em seguida, o jogador repassa o “Mapa de Apuração” para que o juiz do jogo confira validade ou 

não à indicação da cor anotada na listra indicada consoante a cor da peça que foi capturada e em 

respeito à regra do jogo. Após ter feito o registro da cor da peça capturada em uma listra de uma 

bandeira e ter recebido a validação do registro pelo juiz do jogo, o mesmo jogador que acabou de 

capturar uma peça de seu adversário deve movimentar uma nova peça sua. Se o jogador capturar 

uma nova peça, o procedimento anterior é repetido.  

Portanto, a vez do jogo é repassada para o seu adversário apenas quando o jogador movimenta 

uma peça sua mas não captura uma peça do adversário.  

 

Regra 4: 

Vence o jogo, o jogador que completar a pintura de 3(três) bandeiras, respeitadas as condições 

estabelecidas no início do jogo. 

  

Atenção: Os que puderem, tirem fotos do jogo e enviem para o endereço eletrônico do Professor 

Paulo Jorge 

pjcpii@yahoo.com.br 
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Para refletir, e tentar resolver: 

 

1. Quantas diferentes pinturas de bandeiras com 4(quatro) listras horizontais podem ser feitas 

quando dispomos de 4(quatro) cores, considerando que todas as listras devem ser pintadas com 

cores distintas entre si, e todas as listras devem ser pintadas? Resposta: 

2. Dispondo dos algarismos 4, 5, 6 e 7, quantos números com 4(quatro) algarismos distintos são 

possíveis formar? Resposta: 

3. Dispondo dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quantos números com 4(quatro) algarismos 

distintos são possíveis formar? Resposta: 

4. Dispondo dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quantos números com 4(quatro) algarismos 

são possíveis formar? Resposta: 

5. De quantos modos as amigas Ana, Bia, Carla e Eva podem se sentar em uma banco que possui 

exatos 4(quatro) lugares, dispostos lado a lado? Resposta: 
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Jogo D: Pinturas de bandeiras com 4(quatro) listras horizontais, quando dispomos de 
4(quatro) cores (verde, amarelo, vermelho e azul) com a restrição de considerar apenas 
bandeiras que tenham listras contíguas (juntas) pintadas com cores distintas entre si, 4 
peças de cada cor, tabuleiro 8 x 10. Cada listra deve ser pintada com uma só cor.  

 
 

Objetivo do jogo 

O objetivo de cada jogador para vencer o jogo deve ser o de pintar 3(três) bandeiras por completo, 

cada bandeira com 4(quatro) listras horizontais, com a restrição de considerar apenas bandeiras 

que tenham listras contíguas (juntas) pintadas com cores distintas entre si. Para tal, cada jogador 

precisa capturar peças de jogo (tampinhas de bebida) de seu adversário de modo a ir pintando as 

listras das bandeiras com cores iguais às das peças capturadas. Um jogador A dispõe de tampinhas 

nas cores verde, amarelo, vermelho e azul (4 peças de cada cor) e o seu adversário dispõe de 

tampinhas nas cores rosa, preta, branca e azul escuro (4 peças de cada cor).  

 

Regra 1: 

Cada jogador distribui suas 16(dezesseis) peças no tabuleiro 8 x 10, nas primeiras 4(quatro) fileiras 

horizontais junto de si. O jogador A coloca suas peças nos quadrados de cor preta, e o jogador 

adversário coloca suas peças nos quadrados de cor branca, ou vice-versa. Cada jogador distribui 

suas peças no tabuleiro da maneira que julgar conveniente - considerando a sua estratégia pessoal 

de jogo -, mas sempre nas 4(quatro) fileiras horizontais mais próximas de si. Sendo assim, antes 

de iniciar o jogo teremos as 4(quatro) fileiras horizontais mais próximas de cada jogador 

preenchidas com todas as peças de cada jogador, e 2(duas) fileiras horizontais vazias no centro do 

tabuleiro - indispensáveis para permitir a movimentação das primeiras peças de cada jogador 

quando o jogo for iniciado. Cada jogador deve cuidar para que o seu adversário não veja como ele 

está distribuindo as peças pelo tabuleiro. Para tal, recomenda-se colocar um pedaço de papelão 

no centro do tabuleiro para não permitir a visualização das peças. O papelão será retirado quando 

do início do jogo. Uma vez que todas as peças de cada jogador tenham sido dispostas no tabuleiro, 

o jogo pode iniciar.  

 

Regra 2: 

Inicialmente será preciso jogar “par” ou “ímpar”, para verificar qual jogador dará início ao jogo. 
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Regra 3: 

O jogo é iniciado pelo jogador que venceu o “par” ou “ímpar” e ele movimenta - sempre para frente 

- uma peça sua, por vez, para uma posição (um quadrado) da mesma cor em que todas as suas 

peças foram colocadas no início do jogo.  

Em uma jogada posterior, caso um dos jogadores necessite movimentar uma peça sua e esta peça 

se defronte com uma peça do adversário à sua frente terá de fazer o movimento de captura da tal 

peça do adversário, mas apenas se o jogador tem o propósito de seguir para frente com essa sua 

peça, uma vez que a captura de uma peça não é obrigatória. Assim, o jogador pode movimentar 

qualquer outra peça que não seja a sua peça que está na iminência de vir a capturar uma peça do 

adversário, por conta de sua estratégia de jogo.  

A cor da peça do adversário que foi capturada será a cor que vai ser usada para pintar uma listra 

de uma bandeira (a listra de uma bandeira que ainda esteja sendo pintada ou a listra de uma nova 

bandeira - decisão essa, que fica a cargo do jogador, de acordo com a sua estratégia de jogo).  

Uma vez que uma primeira peça seja capturada por um jogador, o “Mapa de Apuração” será 

entregue a este jogador pelo juiz do jogo com o propósito de o jogador fazer o registro da cor da 

peça que acabou de capturar em uma listra qualquer de uma bandeira, e de imediato. Tal registro 

não mais poderá ser modificado.  

Em seguida, o jogador repassa o “Mapa de Apuração” para que o juiz do jogo confira validade ou 

não à indicação da cor anotada na listra indicada consoante a cor da peça que foi capturada e em 

respeito à regra do jogo. Após ter feito o registro da cor da peça capturada em uma listra de uma 

bandeira e ter recebido a validação do registro pelo juiz do jogo, o mesmo jogador que acabou de 

capturar uma peça de seu adversário deve movimentar uma nova peça sua. Se o jogador capturar 

uma nova peça, o procedimento anterior é repetido.  

Portanto, a vez do jogo é repassada para o seu adversário apenas quando o jogador movimenta 

uma peça sua mas não captura uma peça do adversário.  

 

Regra 4: 

Vence o jogo, o jogador que completar a pintura de 3(três) bandeiras, respeitadas as condições 

estabelecidas no início do jogo. 

  

Atenção: Os que puderem, tirem fotos do jogo e enviem para o endereço eletrônico do Professor 

Paulo Jorge 

pjcpii@yahoo.com.br 
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Para refletir, e tentar resolver: 

 

1. Quantas diferentes pinturas de bandeiras com 4(quatro) listras horizontais podem ser feitas 

quando dispomos de 4(quatro) cores, considerando que listras contíguas (juntas) devem ser 

pintadas com cores distintas entre si, e todas as listras devem ser pintadas? Resposta: 

2. Dispondo dos algarismos 4, 5, 6 e 7, quantos números com 4(quatro) algarismos são possíveis 

formar considerando que os algarismos dispostos nas ordens juntas (por exemplo: dezenas simples 

e centenas simples) do número devem ser distintos entre si? Resposta: 

3. Dispondo dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quantos números com 4(quatro) algarismos 

são possíveis formar considerando que os algarismos dispostos nas ordens juntas (por exemplo: 

dezenas simples e centenas simples) do número devem ser distintos entre si? Resposta: 

4. Quantas diferentes pinturas de bandeiras com 4(quatro) listras horizontais podem ser feitas 

quando dispomos de 6(seis) cores, considerando que listras contíguas (juntas) devem ser pintadas 

com cores distintas entre si, e todas as listras devem ser pintadas? Resposta: 
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Jogo E: Pinturas de bandeiras em formato quadrado, repartido em 4(quatro) quadrantes, 
quando dispomos de 4(quatro) cores (verde, amarelo, vermelho e azul) com a restrição de 
considerar apenas bandeiras que tenham quadrantes contíguos (que têm uma linha como 
fronteira comum) pintados com cores distintas, 4 peças de cada cor, tabuleiro 8 x 10. Todos 
os quadrantes devem ser pintados. 

 
 

Objetivo do jogo 

 

O objetivo de cada jogador é o de pintar, por completo, 4(quatro) bandeiras em formato quadrado, 

repartido em 4(quatro) quadrantes, levando em conta que serão consideradas apenas as pinturas 

em que os quadrantes contíguos (que têm uma fronteira em comum) sejam pintados com cores 

distintas, quando se dispõe de peças do jogo nas cores: (verde, amarelo, vermelho e azul), 

4(quatro) peças de cada cor, para o jogador A e peças do jogo nas cores: (rosa, preto, branco, azul 

escuro), 4 peças de cada cor, para o jogador B. 

 

Regra 1: 

Cada jogador distribui suas 16(dezesseis) peças no tabuleiro 8 x 10, nas primeiras 4(quatro) fileiras 

horizontais junto de si. O jogador A coloca suas peças nos quadrados de cor preta, e o jogador 

adversário coloca suas peças nos quadrados de cor branca, ou vice-versa.  

Cada jogador distribui suas peças no tabuleiro da maneira que julgar conveniente - considerando 

a sua estratégia pessoal de jogo -, mas sempre nas 4(quatro) fileiras horizontais mais próximas de 

si.  

Sendo assim, antes de iniciar o jogo teremos as 4(quatro) fileiras horizontais mais próximas de 

cada jogador preenchidas com todas as peças de cada jogador, e 2(duas) fileiras horizontais vazias 

no centro do tabuleiro - indispensáveis para permitir a movimentação das primeiras peças de cada 

jogador quando o jogo for iniciado.  

Cada jogador deve cuidar para que o seu adversário não veja como ele está distribuindo as peças 

pelo tabuleiro. Para tal, recomenda-se colocar um pedaço de papelão no centro do tabuleiro para 

não permitir a visualização das peças. O papelão será retirado quando do início do jogo.  

Uma vez que todas as peças de cada jogador tenham sido dispostas no tabuleiro, o jogo pode 

iniciar.  

 

Regra 2: 

Inicialmente, será preciso jogar “par” ou “ímpar” para verificar qual jogador irá dar início ao jogo. 
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Regra 3: 

O jogo é iniciado pelo jogador que venceu o “par” ou “ímpar” e ele movimenta - sempre para frente 

- uma peça sua, por vez, para uma posição (um quadrado) da mesma cor em que todas as suas 

peças foram colocadas no início do jogo.  

Em uma jogada posterior, caso um dos jogadores necessite movimentar uma peça sua e esta peça 

se defronte com uma peça do adversário à sua frente terá de fazer o movimento de captura da tal 

peça do adversário, mas apenas se o jogador tem o propósito de seguir para frente com essa sua 

peça, uma vez que a captura de uma peça não é obrigatória. Assim, o jogador pode movimentar 

qualquer outra peça que não seja a sua peça que está na iminência de vir a capturar uma peça do 

adversário, por conta de sua estratégia de jogo.  

A cor da peça do adversário que foi capturada será a cor que vai ser usada para pintar uma listra 

de uma bandeira (a listra de uma bandeira que ainda esteja sendo pintada ou a listra de uma nova 

bandeira - decisão essa, que fica a cargo do jogador, de acordo com a sua estratégia de jogo).  

Uma vez que uma primeira peça seja capturada por um jogador, o “Mapa de Apuração” será 

entregue a este jogador pelo juiz do jogo com o propósito de o jogador fazer o registro da cor da 

peça que acabou de capturar em uma listra qualquer de uma bandeira, e de imediato. Tal registro 

não mais poderá ser modificado.  

Em seguida, o jogador repassa o “Mapa de Apuração” para que o juiz do jogo confira validade ou 

não à indicação da cor anotada na listra indicada consoante a cor da peça que foi capturada e em 

respeito à regra do jogo. Após ter feito o registro da cor da peça capturada em uma listra de uma 

bandeira e ter recebido a validação do registro pelo juiz do jogo, o mesmo jogador que acabou de 

capturar uma peça de seu adversário deve movimentar uma nova peça sua. Se o jogador capturar 

uma nova peça, o procedimento anterior é repetido.  

Portanto, a vez do jogo é repassada para o seu adversário apenas quando o jogador movimenta 

uma peça sua mas não captura uma peça do adversário.  

 

Regra 4: 

Vence o jogo, o jogador que completar a pintura de 4(quatro) bandeiras, respeitadas as condições 

estabelecidas no início do jogo. 

  

Atenção: Os que puderem, tirem fotos do jogo e enviem para o endereço eletrônico do Professor 

Paulo Jorge 

pjcpii@yahoo.com.br 
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Para refletir, e tentar resolver: 

 

1. Quantas diferentes pinturas de bandeiras com formato de um quadrado repartido em 4(quatro) 

quadrantes podem ser feitas, quando dispomos de 3(três) cores, considerando que quadrantes 

contíguos (que têm uma linha em comum) devem ser pintadas com cores distintas entre si, e todos 

os quadrantes devem ser pintados? Resposta: 

2. Quantas diferentes pinturas de bandeiras com formato de um quadrado repartido em 4(quatro) 

quadrantes podem ser feitas, quando dispomos de 4(quatro) cores, considerando que quadrantes 

contíguos (que têm uma linha em comum) devem ser pintadas com cores distintas entre si, e todos 

os quadrantes devem ser pintados? Resposta: 

3. Dispondo dos algarismos 4, 5 e 7, quantos números com 4(quatro) algarismos são possíveis 

formar, considerando que os algarismos dispostos nas ordens unidades simples e dezenas simples 

têm de ser distintos entre si, bem como os algarismos dispostos nas ordens centenas simples e 

unidades de milhar têm de ser distintos entre si? Resposta: 
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Jogo F: Pinturas de bandeiras em formato quadrado, um círculo na região central do 
quadrado e a região externa ao círculo e interna ao quadrado repartida em 4(quatro) distintas 
áreas, conforme mostra a figura abaixo, quando dispomos de 5(cinco) cores (verde, amarelo, 
vermelho, azul e branco) e as seguintes restrições: considerar apenas bandeiras que tenham 
as áreas pintadas com cor distinta da cor usada para pintar o círculo, e áreas contíguas (que 
têm uma linha como fronteira comum) pintadas com cores distintas, 6 peças de cada cor, 
tabuleiro 12 x 11. Todos as áreas interiores ao quadrado devem ser pintadas. 

 
Objetivo do jogo 

O objetivo de cada jogador é o de pintar, por completo, 4(quatro) bandeiras em formato quadrado, 

repartido em um círculo na região central do quadrado e a região externa ao círculo e interna ao 

quadrado repartida em 4(quatro) distintas áreas, conforme mostra a figura acima, quando dispomos 

de 5(cinco) cores (verde, amarelo, vermelho, azul e branco) e as seguintes restrições: considerar 

apenas bandeiras que tenham as áreas pintadas com cor distinta da cor usada para pintar o círculo, 

e áreas contíguas (que têm uma linha como fronteira comum) pintadas com cores distintas, 5(cinco) 

distintas regiões a serem pintadas, quando se dispõe de peças do jogo nas cores: (verde, amarelo, 

vermelho, azul e branco), 6(seis) peças de cada cor, para o jogador A, e peças do jogo nas cores: 

(rosa, preto, azul escuro, marrom, lilás), 6(seis) peças de cada cor, para o jogador B. 

 

Regra 1: 

 

Cada jogador distribui suas 30(trinta) peças no tabuleiro 12 x 12, nas primeiras 5(cinco) fileiras 

horizontais junto de si. O jogador A coloca suas peças nos quadrados de cor preta, e o jogador 

adversário coloca suas peças nos quadrados de cor branca, ou vice-versa.  

Cada jogador distribui suas peças no tabuleiro da maneira que julgar conveniente - considerando 

a sua estratégia pessoal de jogo -, mas sempre nas 5(cinco) fileiras horizontais mais próximas de 

si.  

Sendo assim, antes de iniciar o jogo teremos as 5(cinco) fileiras horizontais mais próximas de cada 

jogador preenchidas com todas as peças de cada jogador, e 2(duas) fileiras horizontais vazias no 

centro do tabuleiro - indispensáveis para permitir a movimentação das primeiras peças de cada 

jogador quando o jogo for iniciado.  
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Cada jogador deve cuidar para que o seu adversário não veja como ele está distribuindo as peças 

pelo tabuleiro. Para tal, recomenda-se colocar um pedaço de papelão no centro do tabuleiro para 

não permitir a visualização das peças. O papelão será retirado quando do início do jogo.  

Uma vez que todas as peças de cada jogador tenham sido dispostas no tabuleiro, o jogo pode 

iniciar.  

 

Regra 2: 

Inicialmente, será preciso jogar “par” ou “ímpar” para verificar qual jogador irá dar início ao jogo. 

 

Regra 3: 

O jogo é iniciado pelo jogador que venceu o “par” ou “ímpar” e ele movimenta - sempre para frente 

- uma peça sua, por vez, para uma posição (um quadrado) da mesma cor em que todas as suas 

peças foram colocadas no início do jogo.  

Em uma jogada posterior, caso um dos jogadores necessite movimentar uma peça sua e esta peça 

se defronte com uma peça do adversário à sua frente terá de fazer o movimento de captura da tal 

peça do adversário, mas apenas se o jogador tem o propósito de seguir para frente com essa sua 

peça, uma vez que a captura de uma peça não é obrigatória. Assim, o jogador pode movimentar 

qualquer outra peça que não seja a sua peça que está na iminência de vir a capturar uma peça do 

adversário, por conta de sua estratégia de jogo.  

A cor da peça do adversário que foi capturada será a cor que vai ser usada para pintar uma listra 

de uma bandeira (a listra de uma bandeira que ainda esteja sendo pintada ou a listra de uma nova 

bandeira - decisão essa, que fica a cargo do jogador, de acordo com a sua estratégia de jogo).  

Uma vez que uma primeira peça seja capturada por um jogador, o “Mapa de Apuração” será 

entregue a este jogador pelo juiz do jogo com o propósito de o jogador fazer o registro da cor da 

peça que acabou de capturar em uma listra qualquer de uma bandeira, e de imediato. Tal registro 

não mais poderá ser modificado.  

Em seguida, o jogador repassa o “Mapa de Apuração” para que o juiz do jogo confira validade ou 

não à indicação da cor anotada na listra indicada consoante a cor da peça que foi capturada e em 

respeito à regra do jogo. Após ter feito o registro da cor da peça capturada em uma listra de uma 

bandeira e ter recebido a validação do registro pelo juiz do jogo, o mesmo jogador que acabou de 

capturar uma peça de seu adversário deve movimentar uma nova peça sua. Se o jogador capturar 

uma nova peça, o procedimento anterior é repetido.  

Portanto, a vez do jogo é repassada para o seu adversário apenas quando o jogador movimenta 

uma peça sua mas não captura uma peça do adversário.  
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Regra 4: 

Vence o jogo, o jogador que completar a pintura de 4(quatro) bandeiras, respeitadas as condições 

estabelecidas no início do jogo. 

  

Atenção: Os que puderem, tirem fotos do jogo e enviem para o endereço eletrônico do Professor 

Paulo Jorge 

pjcpii@yahoo.com.br 

 

 

Para refletir, e tentar resolver: 

 

1. Quantas diferentes pinturas de bandeiras com formato de um quadrado, com um círculo na região 

central e a região externa ao círculo e interior ao quadrado repartida em 4(quatro) áreas, podem 

ser feitas quando dispomos de 4(quatro) cores, considerando que quadrantes contíguos (que têm 

uma linha em comum) e quadrante e círculo contíguos (que têm uma linha em comum) devem ser 

pintadas com cores distintas entre si, e todas as regiões devem ser pintados? Resposta: 

2. Dispondo de 3(três) cores é possível fazer diferentes pinturas de bandeiras com formato de um 

quadrado, com um círculo na região central e a região externa ao círculo e interior ao quadrado 

repartida em 4(quatro) áreas, considerando que quadrantes contíguos (que têm uma linha em 

comum) e quadrante e círculo contíguos (que têm uma linha em comum) devem ser pintadas com 

cores distintas entre si, e todas as regiões devem ser pintados? Resposta: 

3. Dispondo dos algarismos 4, 5, 6 e 7, quantos números com 5(cinco) algarismos são possíveis 

formar, obedecidas às seguintes condições: o algarismo da posição dezenas simples deve ser 

distinto dos algarismos das posições unidades simples e centenas simples; o algarismo da posição 

centenas simples deve ser distinto dos algarismos das posições dezenas simples e unidades de 

milhar; o algarismo da posição unidades de milhar deve ser distinto dos algarismos das posições 

centenas simples e dezenas de milhar? Resposta: 

4. Os amigos Ana, Bia, Carla, Diego e Everton vão ao cinema e encontram uma fileira com 5 

cadeiras vazias, lado a lado. De quantos modos eles podem se sentar, de modo que as meninas 

fiquem juntas e os meninos também fiquem juntos? Resposta: 
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Jogo G: Pinturas de bandeiras com 4(quatro) listras horizontais, quando dispomos de 
4(quatro) cores (verde, amarelo, vermelho e azul) com a restrição de considerar que as listras 
1 e 3 devem ser pintadas com a mesma cor, bem como as listras 2 e 4 devem ser pintadas 
com a mesma cor, 5(cinco) peças de cada cor, tabuleiro 10 x 10. Cada listra deve ser pintada 
com uma só cor.  

 
 

Objetivo do jogo 

O objetivo de cada jogador para vencer o jogo deve ser o de pintar 4(quatro) bandeiras por 

completo, cada bandeira com 4(quatro) listras horizontais, com a restrição de considerar que as 

listras 1 e 3 devem ser pintadas com a mesma cor, bem como as listras 2 e 4 devem ser pintadas 

com a mesma cor. Para tal, cada jogador precisa capturar peças de jogo (tampinhas de bebida) de 

seu adversário de modo a ir pintando as listras das bandeiras com cores iguais às das peças 

capturadas. Um jogador A dispõe de tampinhas nas cores verde, amarelo, vermelho e azul (5 peças 

de cada cor) e o seu adversário dispõe de tampinhas nas cores rosa, preta, branco e azul escuro 

(5 peças de cada cor).  

 

Regra 1: 

Cada jogador distribui suas 20(vinte) peças no tabuleiro 10 x 10, nas primeiras 4(quatro) fileiras 

horizontais junto de si. O jogador A coloca suas peças nos quadrados de cor preta, e o jogador 

adversário coloca suas peças nos quadrados de cor branca, ou vice-versa. Cada jogador distribui 

suas peças no tabuleiro da maneira que julgar conveniente - considerando a sua estratégia pessoal 

de jogo -, mas sempre nas 4(quatro) fileiras horizontais mais próximas de si. Sendo assim, antes 

de iniciar o jogo teremos as 4(quatro) fileiras horizontais mais próximas de cada jogador 

preenchidas com todas as peças de cada jogador, e 2(duas) fileiras horizontais vazias no centro do 

tabuleiro - indispensáveis para permitir a movimentação das primeiras peças de cada jogador 

quando o jogo for iniciado. Cada jogador deve cuidar para que o seu adversário não veja como ele 

está distribuindo as peças pelo tabuleiro. Para tal, recomenda-se colocar um pedaço de papelão 

no centro do tabuleiro para não permitir a visualização das peças. O papelão será retirado quando 

do início do jogo. Uma vez que todas as peças de cada jogador tenham sido dispostas no tabuleiro, 

o jogo pode iniciar.  

 

Regra 2: 

Inicialmente será preciso jogar “par” ou “ímpar”, para verificar qual jogador dará início ao jogo. 
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Regra 3: 

O jogo é iniciado pelo jogador que venceu o “par” ou “ímpar” e ele movimenta - sempre para frente 

- uma peça sua, por vez, para uma posição (um quadrado) da mesma cor em que todas as suas 

peças foram colocadas no início do jogo.  

Em uma jogada posterior, caso um dos jogadores necessite movimentar uma peça sua e esta peça 

se defronte com uma peça do adversário à sua frente terá de fazer o movimento de captura da tal 

peça do adversário, mas apenas se o jogador tem o propósito de seguir para frente com essa sua 

peça, uma vez que a captura de uma peça não é obrigatória. Assim, o jogador pode movimentar 

qualquer outra peça que não seja a sua peça que está na iminência de vir a capturar uma peça do 

adversário, por conta de sua estratégia de jogo.  

A cor da peça do adversário que foi capturada será a cor que vai ser usada para pintar uma listra 

de uma bandeira (a listra de uma bandeira que ainda esteja sendo pintada ou a listra de uma nova 

bandeira - decisão essa, que fica a cargo do jogador, de acordo com a sua estratégia de jogo).  

Uma vez que uma primeira peça seja capturada por um jogador, o “Mapa de Apuração” será 

entregue a este jogador pelo juiz do jogo com o propósito de o jogador fazer o registro da cor da 

peça que acabou de capturar em uma listra qualquer de uma bandeira, e de imediato. Tal registro 

não mais poderá ser modificado.  

Em seguida, o jogador repassa o “Mapa de Apuração” para que o juiz do jogo confira validade ou 

não à indicação da cor anotada na listra indicada consoante a cor da peça que foi capturada e em 

respeito à regra do jogo. Após ter feito o registro da cor da peça capturada em uma listra de uma 

bandeira e ter recebido a validação do registro pelo juiz do jogo, o mesmo jogador que acabou de 

capturar uma peça de seu adversário deve movimentar uma nova peça sua. Se o jogador capturar 

uma nova peça, o procedimento anterior é repetido.  

Portanto, a vez do jogo é repassada para o seu adversário apenas quando o jogador movimenta 

uma peça sua mas não captura uma peça do adversário.  

 

Regra 4: 

Vence o jogo, o jogador que completar a pintura de 4(quatro) bandeiras, respeitadas as condições 

estabelecidas no início do jogo. 

  

Atenção: Os que puderem, tirem fotos do jogo e enviem para o endereço eletrônico do Professor 

Paulo Jorge 

pjcpii@yahoo.com.br 
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Para refletir, e tentar resolver: 

 

1. Quantas diferentes pinturas de bandeiras com 4(quatro) listras horizontais podem ser feitas 

quando dispomos de 4(quatro) cores, considerando que as listras 1 e 3 devem ser pintadas com a 

mesma cor, bem como as listras 2 e 4, e todas as listras devem ser pintadas? Resposta: 

2. Dispondo dos algarismos 4, 5, 6 e 7, quantos números com 4(quatro) algarismos são possíveis 

formar considerando que os algarismos dispostos nas ordens unidades de milhar e dezenas 

simples do número devem ser os mesmos, bem como que os algarismos dispostos nas ordens 

centena simples e unidades simples do número devem ser os mesmos? Resposta: 

3. Dispondo dos algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, quantos números com 4(quatro) algarismos 

são possíveis formar considerando que os algarismos dispostos nas ordens unidades de milhar e 

dezenas simples do número devem ser os mesmos, bem como que os algarismos dispostos nas 

ordens centena simples e unidades simples do número devem ser os mesmos? Resposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você mesmo deve preparar os “Mapas de apuração” para os outros jogos. 
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Jogador A Jogador B
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