
Neste problema, escreva tua definição em portuguès matemático que “compila" e que defina
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4) DEFINIÇĀO DE (():

(8) DEFINIÇĀO DE M.D.C.:

Confo der c a o .C O

da
o A

18) E

Demons
(Vx) ( par

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüências (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”, teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).
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Escolhe até uma das F1, F2.

4)F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, –x = x(–1).
DEMONSTRAÇĀO.

(8)F2. Demonstre o princípio da indução para 0s inteiros positivos3
para qualquer P Z, se lE Pe Pé (+1)-fechado, então Pos P.

siderar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)De teoremas e definições, podes con
na nossa lista de axiomas.
DEMONSTRAÇÃO:
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Só isso mesmo
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(8)

Neste problema, escreva tua definição em portugués matemático que "compila" e que defin
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4) DEFINIÇĀ DE (():

(8) DEFINIÇĀO DE M.D.C.:

Seja o oconj dh di oa de a b,
ja d e D.
0M. c da (a, ) ( a'eD)d|d

Demonstre:
( x) ( par x par).

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüências (wishlist) do (Z-PB0).
Aviso: se usar “magias”, teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

p OLIJ Imo SI sap ng : a

DEMONSTRAÇĀO.



olhe até uma das F1, F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, –x = x(–1).

DEMONSTRAÇÃo.

jaX Z
Calcu e 0 :

Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:(8) F2.

para qualquer P Z, se 1E Pe Pé (+1)-fechado, então Pos P.

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axiomas.
DEMONSTRAÇĀO:

Só isso me



(8)

ompila” e que definaNeste problema, escreva tua definição em portuguès matemático que “
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4) DEFINIÇĀO DE (():

(4) oiviok a somant▇ ▇ ▇ =

(8)DEFINIÇĀO DE MD.C:

(8)E

Demonstre:

(Vx) ( par).par = x

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüências (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”, teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).
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Escolhe até uma das F1. F2.

(4) F1. Demonstre pelos a

para qualquer inteiro x, – = x(–1).

DEMONSTRAÇÃo.

rR ewn = X X(-1)

= X X(-1) ( -dt.
= (1▇ ▇ itRJ
X (ZA- nvl

( M - Ann.J

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:
para qualquer P Z,se 1E Pe Pé (+1)-fechado, então Pos ▇

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axiomas.
DEMONSTRAÇĀo

Só isso me
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Neste problema, escreva tua definição em português matemático que “compila”" e que defina
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4) DEFINIÇĀO DE ()):

o im inad * 9 gatm eSow u a b e onman
s imSa in Jn a, % lb

(8) DEFINIÇÃo DE M.D.C.:

(8)E

Demonstre:

(Hx) ( par par

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüéncias (wishlist) do (ZPBO).
Aviso: se usar “magias”", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).
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F

Escolhe até uma das F1. F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiomas
para qualquer inteiro x, = (–1).

DEMONSTRAÇĀO.

S incdina
La elanas:

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:

para qualquer P z,se 1E Pe Pé (+1)-fechado, entāo Pos ▇

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na noSsa lista de axiomas.
DEMONSTRAÇĀO:

Só isso me



Neste problema, escreva tua definição em portuguès matemático que “compila” e que defina
esmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

4)LEFINICA0 D (|)

( le)) a /b =

(8) DEFINIÇĀO DE M.D.C.:

Demonstre:
(Hr) [ par

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüências (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”, teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

p Iy moÁ sI sop n :
DEMONSTRAÇÃo.
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scolhe até uma das F1, F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, = (–1).

DEMONSTRAÇĀO.

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:

para qualquer P z,se 1e Pe Pé (+1)-fechado,então Pos ▇
De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axior
DEMONSTRAÇĀo
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Só isso mesmo.



Neste problema, escreva tua definição em português matemático que 'fcompila’" e que defina
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4) DEFINIÇĀO DE ():

(8)DEFINIÇĀO DE M.D.C.:

Sijoo a ) wirh.
d(rid aal ponre ▇ ▇ ▇ Jrida1ke,d bir; dd,▇S

i mde l ,el

(8)E

Demonstre:

(Hx) par —x par].

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseq ências (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

"p J Imo Si sapI :
DEMONSTRAÇĀ
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(8)F

Fs Ilhe até uma das F1. F2.

(4)F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, –T = x(–1).

DEMONSTRAÇĀO.

Sujo Xiint.
Cal lonol2
1.X ).x= |1e()x (iz-DirR)1 ▇ ▇

lRA- IneR) 1)o

C |2 - Amm )x )
X +(- )L h2a- Lmr R)
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al bLout: |t 12a- (on L) (4t ) cys xe4)

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:

para qualquer P Z, se 1e Pe Pé(+1)-fechado, então Pos P.

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axiomas.
DEMONSTRAÇĀO

Só iss0 mesmo.
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Neste problema, escreva tua definição em português matemático que “compila”" e que defina
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4) DEFINIÇĀO DE (():

Para Juatique b anoiror, dismpu dise▇ 5e somanlo e
seite w Kin JLpu pnolud wntre:a uiquakl h,

s,b
(8) DEFINIÇĀO DE M.D.C:

Torarppodind abw▇
Nb ld wm, d.c do a,b(dla d b pvd Ta'la Ro'| d'|d)

Demonstre.
(Væ) par x par].

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüências (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

pu Imod sy sapI g :
DEMONSTRAÇĀO.



Escolhe até uma das F1, F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiom

para qualquer inteiro x, – =x(1).

DEMONSTRAÇão.

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:

para qualquer P z,se 1e Pe Pé (+1)-fechado, então Pos ▇

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
a nossa lista de axiomas.

DEMONSTRAÇĀ0:
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( )

Neste problema, escreva tua definição em portuguéès matemático que "compila" e que ei
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4) DEFINICĀ DE (I);:

(8) DEFINIÇĀo DE M.D.C.:

Nx po 1p tl Co/ IUoe Jovme du D tinr o (ma o tin diino wo lou olso confodpi

(8) E

Demons

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüéncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

"pu J unoA sĘ sapI ng : a

DEMONSTRAÇĀd
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8)

Escolhe até uma das F1, F2.

(4)F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, – =x(–1).

DEMONSTRACĀO.

(ZA -Inul)
(Z -I R)

( -Nzd

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:

para qualquer P z,se 1E Pe Pé (+1)-fechado,então Pos ▇
De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axior
DEMONSTRAÇĀ

Só isso me



Neste problema, escreva tua definição em portuguès matemático que “compila” e que defina
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4) DEFINIÇĀO DE (|):

DEFINIÇĀO DE MD.C.:

A natn o
| 0,A( ) Ai dini an Con A l2d;rian(Smm de ▇ ▇

(8) E

Demonstre.
(Va) ( par x ppar

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüèncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”, teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).
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Escolhe até uma das F1. F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiomas:
para qualquer inteiro x, x=x(–1).

DEMONSTRACĀo.

(8)F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:

para qualquer P Z, se 1E Pe Pé (+1)-fechado, então Pos P.

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axiomas
DEMONSTRAÇĀO
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Só isso mesmd



Neste problema, escreva tua definição em português matemático que “compila” e que defina
noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(8)DEFINIÇĀo DE M.D.C.:

DCda aSaom t rhino diatrooou Pduapeoid c í diune cem m 0 Kog
diure Cemum de a,(4 c'c.

Demonstre:

(Hx) (
Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüéncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”, teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

"p J mof SI sap g :
DEMONSTRAÇĀ



Escolhe até uma das F1. F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, x = (–1).

DEMONSTRAÇĀO.

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para 0s inteiros positivos:
para qualquer P z,se 1E Pe Pé (+1)-fechado,então Pos ▇

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
nossa lista de axiomas.1

DEMONSTRAÇĀO

pyw n pnen5

conduin ue2 66Ppo0me)holundlo Le Pqw.01 lro polot)no) ,Naunivomunla, smDiJ

( ,e P)E PlJ, 2 e P
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Só iss0 mesmo.



Neste problema, escreva tua definição em português matemático que “compila” e que defina
noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

DEFINIÇĀO DE ()):

S a b intsinas. Sya uno▇ ▇ S▇ ja on ▇
0s Sw aIb ,t a =6 q +9

(8) DEFINIÇĀO DE M.D.C.:

(8) E

Demonstre:

(Hx) x par

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüéncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

"p J mo SI sap ng :
DEMONSTRAÇÃo.
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Escolhe até uma das F1, F2.

(4)F1. Demonstre pelos axiomas:
para qualquer inteiro Tx, –T = (–1).

DEMONSTRAÇAO.

S a X (nt
Sugonha 2 (-▇

Co eulow :
X X (- )
=-xZm - IDRJ

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:

para qualquer P Z, se 1E Pe Pé (+1)-fechado, então Pos P.

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axiomas.

DEMONSTRAÇĀo:

Só isso mesmd



Neste problema, escreva tua definição em portugués matemático que “compila" e que defina
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4) DEFINIÇĀ DE (/):

Sjam a inteiros.
Diżemos que alb se e somente se existe K inteiro tal que aK=b.

(8)DEFINIÇĀO DE MD.C.:

Demonstre.
(Vx) x par = xppar).

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüèncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

"p IJ ImoA sI sap : a

DEMONSTRAÇÃO



Neste problema, escreva tua definição em portuguès matemático que “compila” e que defina
lesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4)DEFINIÇĀO DE ():

o b (Y (3 ag
ogs()E IwdYS Bs

(8) DEFINIÇĀo DE M.D.C.:

18)E

Demonstre.
(Vx) par x par].

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüéncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

pu LI umoA sı sap g :
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Escolhe até uma das F1, F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, – = 1).
DEMONSTRACÃo.

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para 0s inteiros positivos:

para qualquer P Z,se 1E Pe Pé (+1)-fechado,então Pos ▇
De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemoS antes de adicionar (Z-PBO)

lista de axiomas.

DEMONSTRAÇĀO:
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Só isso mesmo.



Neste problema, escreva tua definição em portuguès matemático que “compila” e que defina
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

DEFINIÇĀO DE (/):

(8) DEFINIÇĀO DE M.D.C.:

(Ya, ) tel qu d 1d )
|dd

LC1lIU1IUlC.

(Hx) ( par x par).

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseq ências (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”, teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

p I mof sy sapI g :
DEMONSTRAÇĀO.
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Escolhe até uma das F1, F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, – = (–1).

DEMONSTRAÇĀo.

Supo Xi
D A
Suponho —
en (z -L (-1) =(-1)
P ( - (on) (-1).1=(-) (-4)=1(-1)
hlb Cot (-1),

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos2

para qualquer P Z,se 1e Pe Pé (+1)-fechado, então Pos ▇
De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
nossa lista de axiond

DEMONSTRAÇĀ

Só isso mesmo.



Neste problema, escreva tua definição em portugués matemático que “ compila” e que defina
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4) DEFINIÇĀo DE ():

SjA , AK wnthna),
(va)G) y =.

(8) DEFINIÇÃO DE M.D.C.:

Demonstre:

(Vx) x par = xp

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüências (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”, teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

"p ImoA sy sapI ng :
DEMONSTRAÇĀO.
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8)

Escolhe até uma das F1, F2.

(4)F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, = (–1).

DEMONSTRAÇĀo.

uaYintuu) )
Tm -y -y.
ColcMmt)

),

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivoss=

para qualquer P Z, se 1e Pe Pé (+1)-fechado, então Pos P.

teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PB0)De t

la nossa lista de axion
DEMONSTRAÇĀ

Só isso me



Neste problema, escreva tua definição em portuguès matemático que “compila” e que defina
a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

DEFINIÇĀO DE ():

SLon a5 untin
sE1e X T teifo T. Q Q =b
E. T |b

(8)DEFINIÇĀO DE M.D.C.:

18) E

L 1UUIC.

[ par =x(Hx) par).
Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüências (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

(p Imof sı sapI :
DEMONSTRAÇĀC
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Escolhe até uma das F1, F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiomas

para qualquer inteiro , = (–1).

DEMONSTRACĀO.

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:
para qualquer P z,se 1E Pe Pé (+1)-fechado, entāo Pos ▇

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axiomas.
DEMONSTRAÇĀO:
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Sv ( l A P ( ) F Cie HA

SETA Xa atH ke ▇ ▇ ▇(o D PC4) FEclAv.
ErÁo G P.
t 3imtl os tERAo5 dl i M p A

CAs 0 X=0?
Lo6, 41=11e P
AS0 0;

= PoS TaPEl0 gMM P 0SX 1
Lo6Ac

S6 isso mesnm
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)

Neste problema, escreva tua definição em português matemático que “compila” e que defina
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

|41)L F INIAU D ):

(8) DEFINIÇĀO DE M.D.C.::

S ae Z, éz dez
cunm m,dc (a )Sunenha d

hego dla8 dw ▇ (Hcez)clatcl ▇ cl ▇

Demonstre:
par = xppar].(Vx)

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüências (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

p I mof sı sap n :
DEMONSTRAÇĀo.

Sugo x nlaoo
Sagnonho X p 7.

o kiin g k
Sua J: me 0.e 1l:= X

Calulome



ol1e o4 . oo oel.c, 1

(4) F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, = æ(–1).

DEMONSTRAÇĀo.

Suj X nteo.
Colculao

- X ( ). lzM-LAR) -x

(8) F2. Demonstre o principio da indução para 0s inteiros positivos:

para qualquer P Z,se 1e Pe Pé (+1)-fechado,então Pos .
De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
noSsa lista de axionm

DEMONSTRAÇĀ

Só isso mesmo.



Neste problema, escreva tua definição em portugués matemático que "compila"e que defina
gesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(8) DEFINIÇĀo DE MD.C.:

Ruspman que Xé p sc) MD Sa Pooo. a bntias Z Intis, Anb la▇ ▇ ▇ -
slın, y cliiinar eie a a di 5 ) Xe ala au daal y

8)E

Demonstre:

(Hx)

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüéncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

p LIJ amoÁ sI sapI n : Ia
DEMONSTRAÇĀo.

upnh xa Porr

ou mutnnr gp n Ynon tuno X P
p

5ol4o t Upre Plamarra
.1-P Airn gn >
Cpm ds lalladaoren
2k. k , 0 >1
Ani, XiPo.



d) F

Escolhe até uma das F1, F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiomasz

para qualquer inteiro x, – = æ(–1).

DEMONSTRAÇĀO.

Por X: int.

Vou tntar gul =X.-1.
(lcubamma;

X.1 1XCoonutstiúidas
-X

Anslon -X -1.

(8)F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos

para qualquer P z, se 1E Pe Pé (+1)-fechado, então Pos P.

seoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)De t
lista de axiomas.

DEMONSTRAÇĀo:

Só isso mesn



Neste problema, escreva tua definição em português matemático que “compila” e que defina
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4) DEFINIÇĀO DE(D):

(8) DEFINIÇĀ DE MD.C.:

ofa b d Snhno.
d zmnde(a6) a b (v ) 'la d'▇ ▇ ▇

(8)E

Der
(Vx)

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüências (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

"pu umo sp sa ng : C
DEMONSTRAÇĀo.

5ejaX rto 0. po7,



scolhe até uma das F1, F2.

F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, = x(–1).

DEMONSTRAÇĀ .

ae.

o
e

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros pos

para qualquer P Z,se 1e Pe Pé (+1)-fechado, então Pos ▇
De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
a nossa lista de axiom
DEMONSTRAÇĀo:

f P, Sent).
Supooho L P e Pé (4 )-fecho,

Pos.Se x

)

Só isso mesmo.



(8)

Neste problema, escreva tua definição em portugués matemático que “compila” e que defina
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4)DEFINIÇAO DE (|):

8)DEFINIÇĀO DE M.D.C.:

(mvime c Come m. d.D,6 int in .pm6 clir e onmu l aIhma

((Hcl: z ' obivisr com do a,b ' J.D

Demonstre:

(x)(
Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüéncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”, teuş pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

pr mod sy sap g :
DEMONSTRAÇĀO.



Escolhe até uma das F1. F2.

(4)F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, – =x(–1).

DEMONSTRAÇAU.

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:

para qualquer P Z, se 1e Pe Pé (+1)-fechado, então Pos P.

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axiomas.

DEMONSTRAÇĀ :

5 o P, nt)fa ▇
Supota e Mleaome Phaktalf fiecde

= mi p.s EP o
.(e
' e Pe |x4 P). Ra )( owsOuu

S6 isso mesn



pila” e que odefinaNeste problema, escreva tua definição em portugués matemático que “
a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4) DEFINIÇĀO DE ():

( a,b)( , )a/▇ ▇ ▇

(8) DEFINIÇĀO DE MD.C.:

(8) E

Demonstre:

(Vx) ( ’ par par

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüéncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”, teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

p IJ ImoÁ sI sap n : a
DEMONSTRAÇĀo.

Sv J . INT)Ao.
uto Ha PMR,
Lo6-0, txs k INDE|Ro TAL aU k =



Escolhe até uma das F1, F2.

(4) F1. Demonstre pelos axio

para qualquer inteiro x, T = x(–1).

DEMONSTRAÇĀO.

SEJ Y wrEIA0.
Su PON HAUE - X = 0. 4)
CAL Cu NM05:
X+(- X = 0(zł-IiyN)

(5Su Po 5 c 1)=X-X
LoG , X+(-1) =X- XIIN PLIC -X= X(-4)

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:

para qualquer P Z, se 1E Pe Pé (+1)-fechado, então Pos P.

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (ZPBO)
na nossa lista de axiomas.
DEMONSTRAÇĀO:

Só iss0 mesmo.



Neste problema, escreva tua definição em portugués matemático que “compila" e que defina
noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das

DEFINICĀO DE (I):

(8) DEFINIÇÃo DE M.D.C:

Sm id inti bE
e qu d ia mol dlio91 Cgmum cl a Ns
dla d c)Cola4 cl ▇

(8)E

Demon
(Vx)

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüèncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

llo (Ik ) E = puay mol s sap :
DEMONSTRAÇĀO.
Syo k: ot
Sup. x po ( ) Czr = 4

S k:iet tq = iy
C d udlide, J2op didino x po X

0int, t = + )
ogp po qru

bg z - n)(eno X- = zk

aayo sdiadomó 2 ( +) por n .
loyo nupm DdwV:ad ą z (9)ntt oS 4 L x(G a) -one
|(q a) :U+U 0 v (G▇
o =
e n Come Lt esuba



Escolhe até uma das F1, F2.

(4)F1. Demonstre pelos axiomas:
para qualquer inteiro x, –x= (-1).

DEMONSTRAÇĀO.

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:
para qualquer P Z, se 1e Pe P (+1)-fechado, então Pos C P.

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axioma
DEMONSTRAÇĀ

Sv P(cut) :int: tq i ( )-tedal
Supurols JE (.
uporhe lui4 p itia Lot Gu sl, mdo poalln P.
S . 1 uno dul,-L -Ps0
dlup n yP

kSu m -1

loyo "m -J em,
1I

(Gome i (1)-Gorade logo (n- a P,Bu sna, em E P Cz4- 1oR) J
ieka o mpulsContians( , e m eP1 "m ę

Só isso mesmo.
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Neste problema, escreva tua definição em portuguès matemático que “compila" e que defina
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

EFINIÇĀO DE ()):

DEFINIÇĀO DE M.D.C.:

h a,So lim hh A
niea oo , t tpn

(AlAA C t#A lul tigi p hzt
S gm a Uituh *b vanliwto dpooi 4s de dab,Dip qu
E lon chto ndnede lon ADc de aWWa ( ▇ ▇▇
LIIUIISUe

(Vx)

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüéncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

"p J mof sy sap g : a
DEMONSTRAÇĀo.

oa jnMo
Suppo

o , t ryfa k hlge Ioi o pi 2.k
Rla 4sbdi wclı▇ tipito▇ ly qu▇ 2 ▇

K= T=Vdoo, pilx - ool▇



Escolhe até uma das F1, F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, –T = x( 1).

DEMONSTRAÇĀO.

3eo 7 lu isung
Co/culon

z4nl)

(- D-lo1

Cz ry(X- )

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:
para qualquer P z,se 1E Pe Pé (+1)-fechado,então Pos ▇

de adıicionar (Z-R(PB0)De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes d
la nossa lista de axio
DEMONSTRAÇĀ

Só isso me



Neste problema, escreva tua definição em português matemático que “compila” e que defina
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defna exatamente uma das:M D.C

DEFINIÇÄO DE (|):

DEFINIÇÃo DE MD.C: M o mma ( wamdwasloe Camblm

o SHA, holhitoola. po pila mbnah bnbaa.Sio Sdpdivriore, Camliwo ▇ t eA, Logp ▇ C(4) ▇
lve D, Gul olusid toolo. en Iot EA,

(8) E

Demonstre
ohe ) par =x par].(Vx)

( )C K xJConsidere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüèncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

"p LI mof sı sa I g :

DEMONSTRAÇÃ

PoS o-▇ ▇
(ak)d
4

)k
CGmo |ah():(H) x= kJ

CasX i Na



Escolhe até uma das F1, F2

Demonstre pelos axIOmas
para qualquer inteiro x, – = x(–1).

DEMONSTRAÇĀO.

Z -oR()- s.-4)
- X

X K

-X k( )

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:

para qualquer P Z, se 1E Pe Pé (+1)-fechado, então Pos P.

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axiomas.
DEMONSTRAÇĀ :

Só isso mesmd



Neste problema, escreva tua definição em português matemático que “compila” e que defina
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4)DEFINIÇA0 DE (D):

(Ya,bzo (64skJ

(8) DEFINIÇÃo DE MLD.C.:

Demonstre:
(Vx))x2 par = x ppar

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüências (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”, teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

"pu mof sI sap g : a
DEMONSTRAÇĀC

( ( ) (3K)LaK = J
X 0)

( )k



Eso colhe até uma das F1, F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, = (–1).

DEMONSTRAÇĀO.

| - R) A * X

1*

(8)F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:
para qualquer P Z,se 1E Pe Pé (+1)-fechado, então Pos ▇

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axioma
DEMONSTRAÇĀO:

Só isso mesmo.



Neste problema, escreva tua definição em português matemático que ompila” e que odefina

mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

DEFINIÇĀO DE ():

Sejau O,6 inlaivosqi adiide e exist uu kituvoDienotak u b ak.

(8) DEFINIÇĀo DE M.D.C.:

Demonstre:

(Hx) ( par C Da

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüências (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”, teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

"p J mo sı sap g :
DEMONSTRAÇÃo.

ja uñ ro
Supoo pa,
lo0j0 = . CEuidlesJ



iscolhe até uma das F1, F2.

(4) F1. Demonstre pelos axion
para qualquer inteiro x, –x = x(–1).

DEMONSTRAÇĀO.

lteiro,Wjp I
lloVleva L 0- .

laop - - ) M-Co▇

(8)F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos)

para qualquer P Z, se 1E Pe Pé (+1)-fechado, então Pos P.

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axior
DEMONSTRAÇĀ

Só isso mesmo.
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Neste problema, escreva tua definição em portuguès matemático que “compila” e que defina
esmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(8) DEFINIÇĀ DE MD.C.:

Søzo l, C
22

b.zB u c M.D).C di, a,
ls lmŽ Ll

To) A oeoeE

(a EikeK( e f-Demons

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüências (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias"”, teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

p IJ Imof sı sapI ng :
DEMONSTRAÇĀo

S w X)
SwJ nbo o

So . 2 X



)-1) 4(zy (-1))e 0
X1 (-1)

X (Xs 0)(-1)x0 t(-
Escolhe até uma das F1, F2.

4 (- 1)z 0)
(4)F1. Demonstre pelos axiomas:

(- )- 0para qualquer inteiro x, = x(–1).

DEMONSTRAÇĀo.

cokabby'Sea X
= X. C#o
=X t (-1)) c2 - u)Va dum o/ oltX0=0;#1
= A +X (-1) Cz-Mk1 X. (1to) [2A - J X .x(- )Lzh -* X.1 + X0 (2- O 9

C mm Xt -1) =0= X X. 0 h-▇
2A -Intonn X+X.0▇ ▇ 2 ▇ X,0 ▇ (- ) -X)

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para 0s inteiros positivos:

para qualquer P z, se le Pe Pé (+1)-fechado, então Pos P.

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axiomas

DEMONSTRAÇĀ

Só isso mesmo.



Neste problema, escreva tua definição em portugués matemático que "(compila"” e que defina
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4) DEFINIÇĀO DE ():

(8) DEFINIÇĀo DE M.D.C.:

(a ) Imtin Et tim ta Qu, X/ ab 8 xo Xlb

i

Demonstre.
)[ par = xp(Vx)

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüências (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se u1sar “magias”, teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

pu IJ Imo sı sap g :
DEMONSTRAÇĀO.

Suo k Jnt fon

(alcslonde u K tonl im i poo
D Alod Com a m mo d tucidin (1orwre )

i Por8r/ PoTWme u konto



Escolhe até uma das F1, F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, – = (–1).

DEMONSTRAÇĀO.

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:
para qualquer P z, se 1E Pe Pé(+1)-fechado, então Pos P.

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axiomas.
DEMONSTRAÇĀo:

Sulonjo um Conto pi hoido P Pen
S p m m miedoCernfum Pl

Pemim du pS wo f

o6Legp Pen Pon Cendiny In

nl time ro Cerdroducon

S6 isso n



Neste problema, escreva tua definição em portugués matemático que “compila” e que defina
ção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4) DEFINIÇĀO DE ():

SAA B, TNEdS
A, z bAl) *A0

(8) DEFINIÇĀo DE M.D.C.:

Demonstre:

par

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüéncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”, teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

pu mod sı sapIng :
DEMONSTRAÇĀo.

A An = PAPAl bE

w C A cO LAP05 iTiv▇
qo(S x iwEieo Tat pa Pa

y A UM w tE

CA C A 0S

X 2. K4i

z(.kA D(zk 4 )
= ER4

z )+V2(2

CoA0 (z z ) un se Agioc0rcLUM PHL (osTA POS i7ika ut
E ae E PARPAia 109 AR



Escolhe até uma das F1, F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, – = x(1).

DEMONSTRAÇĀO.

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros posi

para qualquer P Z, se 1E Pe Pé (+1)-fechado, então Pos P.

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axiomas.

DEMONSTRAÇĀO:

S AiP cO Jw 0Cos1 0p0s Ie1s nos taLQ 1
SE)A P APLIC 0s telo je E X,SE ( ) - FEeEu0o

(Aso Mat( e1). 1e , E DiA1o2CO

UE (X) EP, chuoUp oulpKSSo e DotivG, S A x
ANo(Xx) e P (+1)-F(eA96X E aS

i iniveS E ac AASS| coitwhuos u 16o5 0S iut

Só isso mesmo.



Neste problema, escreva tua definição em português matemático que “compila" e que defina
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4) DEFINIÇĀO DE ():

Pa fodlo a,b intóv , enste inpteito tal que aK= .

(8) DEFINIÇĀO DE M.D.C.:

(8) E
Demonstre:

(Vx)

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüências (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

"p moÁ SI sapng :e
DEMONSTRAÇĀO.

eja Witevo4
temo5 0



R olhe até uma das F1. F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, –x= x(–1).
DEMONSTRAÇĀO.

Sela x ne(o ;tal que –X= X(),
Ca ulamg

- X * x (-1).
= -)x ▇ ▇ ▇.
( - ld) lX

Jmediato

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:

para qualquer P Z, se 1E Pe Pé (+1)-fechado, então Pos P.
De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axiomas.
DEMONSTRAÇĀo

Só isso mesmo.



Neste problema, escreva tua definição em portugués matemático que “compila" e que defina
emo a noção correta. Não use nada que depende da positividadei f

Defina exatamente uma das:

DEFINIÇÄO DE ():

(8) DEFINIÇĀo DE M.D.C:

kcia - sn daro kwgcon or onn

Demonstre.

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüências (wishlist) do (ZPBO).
Aviso: se usar “magias”, teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

"p IJ moA sI sap g :

DEMONSTRAÇĀ =

Sejpm ,utol guez ▇
l tinonn: ąe,
-1X

Pela shade z)=(2ąt )(zg )
- strR=gl ) + (tgt)
-DisyR: zg*H(zg
.sta); -)str)
(-D hyl)
i meAia)Ani(ontro i , eoho deela ee5



Escolhe até uma das F1, F2.

be * on *(sd) -(iaG-S)(4) F1. Demonstre pelos axiomas:
up -(A.para qualquer inteiro x, x=▇

DEMONSTRACĀO.

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para 0s inteiros positivos:

para qualquer P z,se 1e Pe Pé (+1)-fechado, então Pos ▇

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemoS antes de adicionar (ZPBO)
nossa lista de axion

DEMONSTRAÇĀo

S P Z.
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Neste problema, escreva tua definição em portuguès matemático que “compila” e que defina
mesmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4)DEFINIÇĀo DE ()):

(8) DEFINIÇÃo DE M.D.C.:

uom o jd etiel Nigynel gu d d ) Dfh d(

( )Ld4 du= ▇ Tdl.dlo L

(8)E

Demonstre:

(Vx)1 ( par = x par).

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüéncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).
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scolhe até uma das F1, F2.Ese

(4) F1. Demonstre pelos axioma

para qualquer inteiro x, – = æ(–1).

DEMONSTRAÇĀO.

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:
para qualquer P z,se 1E Pe Pé (+1)-fechado, então Pos C P.

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axiomas.
DEMONSTRAÇĀd
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Neste problema, escreva tua definição em portugués matemático que “compila” e que defin
noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4) DEFINIÇĀO DE (D):

S lam ARjndt a B: Ject

J (I); intx in= int

(8)DEFINIÇĀo DE M.D.C.:

Demons
(Vx) par Ip .par |

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüéncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).
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Escolhe até uma das F1, F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, T=x(-1).

DEMONSTRAÇĀo.

(za = Iri) si x; ind

E-J ( )-x x(

(8) F2. Demonstre o princípio da indução para os inteiros positivos:

para qualquer P , se lE Pe Pé (+1)-fechado, então Pos P.
de adicionar (Z-PB0)ções, podes considerar dado tudo queteoremas e defini

lista de axiomas.

DEMONSTRAÇĀO:

Só isso mesmo.



(8)D

Neste problema, escreva tua definição em portugués matemático que “compila” e que defina
mo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

1)DEFINIÇĀO DE ()):

(8) DEFINIÇĀo DE MD.C.:

diuuida (lums) diuldePa todlo a, l. EJim , tl au X ANda

Demonstre:
(Vx)

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüéncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”", teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).

p IJ Imof sı sap n :
DEMONSTRAÇĀO.



(8)

Escolhe até uma das F1, F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiomas:

=x(–1).para qualquer inteiro x, –T

EMONSTRAÇĀO.

(8)F2. Demonstre o princípio da indução para 0s inteiros positivos:
para qualquer P z,se 1E Pe Pé (+1)-fechado,então Pos C P.

teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axiomas.
DEMONSTRAÇĀ
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Só isso0 mesmo.
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(8) D

Neste problema, escreva tua definição em português matemático que '“compila” e que defina
esmo a noção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(4)DEFINIÇÄO DE ():

(8)DEFINIÇĀO DE M.D.C:

Mdei n x:t ( ) ) a al▇ ▇

(8) E

Demonstre:
(Vx) x" par = x pparj.

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüéncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias"”, teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).
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Escolhe até uma das 1 F2.

(4) F1. Demonstre pelos axiomas

para qualquer inteiro x, – = (–1).

DEMONSTRAÇĀO.
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(8) F2. Demonstre o princípio da indução para 0s inteiros positivos3=
para qualquer P z, se 1E Pe Pé (+1)-fechado, então Pos C P.

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
nossa lista de axiomas.na

DEMONSTRAÇĀO:

Só isso mesmo.



Neste problema, escreva tua definição em portugués matemático que “compila” e que defina
moção correta. Não use nada que depende da positividade.

Defina exatamente uma das:

(8)DEFINIÇĀo DE M.D.C.:

Sya d: disor vcomum de a, b, Ou seay dla e lb
d':i kombóm ouisor ▇ m a, 6. d m. d. C de

a, b , e somonilk_ for 0 melkor ente el d raioe d
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Dem

( x) x" par =x parj.

Considere dado tudo que demonstramos incluindo as conseqüéncias (wishlist) do (Z-PBO).
Aviso: se usar “magias”, teus pontos finais deste problema serão divididos por 2 (rounded up).
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F 1, F2.olhe até uma das

(4) F1. Demonstre pelos axiomas:

para qualquer inteiro x, – = x(–1).

DEMONSTRAÇĀo.

18) F2. Demonstre o princípio da indução, para os inteiros positiv
para qualquer P z,se 1E Pe Pé (+1)-fechado,então Pos ▇

De teoremas e definições, podes considerar dado tudo que obtemos antes de adicionar (Z-PBO)
na nossa lista de axiomas.
DEMONSTRAÇĀO:
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Só isso mesmo.


