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Bairro Cidade

Telefone 1 Telefone 2

Email Assinatura

INSTRU��ES
1. Preencha cuidadosamente todos os seus dados acima. Utilize letra de forma, colocando uma letra/d(gito em 

cada quadradinho e deixando um espaço em branco entre cada palavra.

2. Lembre-se de assinar o quadro acima e a lista de presença.

3. A prova pode ser feita a l/pis ou a caneta.

4. A duraç1o da prova 2 de 4 horas. Voc4 s5 poder/ deixar a sala de prova 1 hora ap5s o in(cio da prova. Ao 

terminar a prova, entregue-a ao aplicador.

5. A soluç1o de cada quest1o deve ser escrita na p/gina reservada para ela, de maneira organizada e leg(vel. 

Evite escrever as soluç7es na folha de rascunho.

6. Na correç1o ser1o considerados todos os racioc(nios que voc4 apresentar. Tente resolver o maior n9mero 

poss(vel de itens de todas as quest7es. Respostas sem justificativas n1o ser1o consideradas na correç1o.

7. N1o 2 permitido:

a. usar instrumentos de desenho, calculadoras ou qualquer fonte de consulta;

b. comunicar-se com outras pessoas, al2m do aplicador de provas;

c. usar quaisquer aparelhos eletr=nicos (celulares, tablets, rel5gios com calculadora, etc.).

O n1o cumprimento dessas regras resultar/ em sua desclassificaç1o.       BOA PROVA!

CORREÇÃO

1 2 3 4 5 6 Total

Realizaç1o: Apoio:



1.  Dado um triângulo  equilátero,  se  conectarmos  todos os  pontos  médios  dos  lados  do 
triângulo dividiremos esse triângulo em 4 triângulos menores, conforme figura abaixo.

a)  Aplicando o mesmo procedimento no triângulo central da figura acima obtemos uma 
nova quantidade de triângulos. Sabendo que a área da região hachurada é 5cm2, determine a 
área do triângulo inicial.

 

b)  Mostre que o quociente entre a área do triângulo ABC e a área do triângulo XYZ é igual 
à 4.

c) Na figura do item anterior, seja X’ um ponto qualquer do segmento AB. Mostre que o 
quociente entre a área do triângulo ABC e a área do triângulo X’YZ é igual à 4.
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2.  Considere  duas  engrenagens  encaixadas  uma  na  outra,  conforme  a  figura  abaixo.  A 
engrenagem A possui 6 dentes e a engrenagem B possui 8 dentes, todos os dentes do mesmo 
tamanha.
a) Se a engrenagem A der 4 voltas, quantas voltas dará a engrenagem B?

b) Agora, considere 5 engrenagens encaixadas em fila, ou seja, a primeira e a última tem 
contato somente com uma adjacente e as 3 engrenagens centrais  cada uma tem contato 
apenas com 2 engrenagens. A primeira tem 5 dentes e está encaixada com uma segunda 
engrenagem com 10 dentes, que está encaixada com uma terceira engrenagem que tem 20 
dentes que por sua vez está encaixada numa quarta engrenagem que tem 80 dentes que, por 
sua  vez,  está  encaixada  numa  quinta  engrenagem  que  tem  160  dentes.  Quando  a 
engrenagem maior der uma volta completa qual é a soma das voltas que serão dadas por 
todas as demais engrenagens?

c)  Agora,  considere  três  engrenagens  X,  Y e  Z com  a  engrenagem  X encaixada  na 
engrenagem Y que por sua vez está encaixada na engrenagem Z e as engrenagens  X e  Z 

sem contato entre si.  Cada engrenagem tem um certo número de dentes.  Sabe-se que a 
engrenagem X deu 160 voltas, a engrenagem Y deu 1007 voltas e a engrenagem Z deu 38 
voltas. Qual é o menor valor possível para a soma da quantidade de dentes das engrenagens 
para que isso possa acontecer?



3. André brinca com tabuleiros 3×3, preenchidos com números inteiros positivos. A cada 
tabuleiro  preenchido,  André  anota  a  energia  do  tabuleiro  que  é  dada  pela  soma  dos 
quadrados dos números que estão no tabuleiro. Por exemplo, a energia do tabuleiro abaixo é 
dada por

12 + 42 + 32 +22 + 22 + 52 +32 + 52 + 12 = 94.

a) Complete o tabuleiro abaixo para que tenha energia 185 e não se tenha mais de uma casa 
com o número zero.

b) Desenhe um tabuleiro com nove inteiros positivos consecutivos cuja energia seja 90.060.

c) É possível preencher um tabuleiro com cinco números ímpares e quatro números pares de 
tal forma que a energia seja 2.018.018?

1 4 3

2 2 5

3 5 1

1 2

3 4

1



4. Duva gosta de criar jogos matemáticos. Desta vez, ele criou o seguinte jogo: em cada casa 
de um tabuleiro 5x5, Duva escreve um dos números de 1 a 5 e nenhuma casa do tabuleiro 
pode  ficar  sem  número.  Além  disso,  casas  simétricas  em  relação  à  diagonal  principal 
(destacada na figura  abaixo) contém números  iguais  e nenhuma linha ou coluna possui 
números repetidos.

a) Complete o tabuleiro abaixo com as regras do jogo de Duva.  

b) Iniciando com um tabuleiro vazio, quantas vezes o número 1 pode aparecer abaixo da 
diagonal principal?

c) Considerando todos os possíveis tabuleiros preenchidos com as regras do jogo de Duva, 
qual é o maior valor possível para a soma dos números da diagonal principal?

4 3 2

5 4 2

1

3

1 5 4 3



5. Há apenas um inteiro positivo n para o qual a fração
          

                                                  12n
3

−5n
2

−251n+389

6n
2
−37 n+45

é um inteiro. Calcule o valor de n.



6. Dado um conjunto S de nove inteiros positivos, considere todas as possíveis somas de 
dois elementos de S. Seja M o produto dessas 36 somas. Mostre que M é múltiplo de 216.

Por exemplo, se S={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} as somas obtidas são 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 15, 15, 16, 17 
(somas repetidas devem ser contadas quantas vezes aparecerem).

a) No caso em que S = {5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45}, mostre que M é múltiplo de 216.

b) No caso em que S é um conjunto qualquer com nove inteiros positivos, mostre que M é 
múltiplo de 216.


