
 Ensino Médio

        Olimpíada Piauiense       
             de Matemática 

   2ª Fase: 17 de Novembro 2018

Nome completo do(a) aluno(a)

Escola onde estuda

Endereço completo do(a) aluno(a): Rua, Av., Nº, apartamento, bloco.

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.  O  retângulo  da  figura  abaixo  tem  seus  lados  medindo  AD  =  3cm  e  AB  =  4cm. 

Inicialmente em cada um dos vértices do retângulo tem uma formiga. Todas as formigas 

deslocam-se  com a  mesma  velocidade  constante,  da  seguinte  maneira:  as  formigas  nos 

vértices C e D sobem pelos lados BC e AD, respectivamente, enquanto as formigas nos 

vértices A e B descem pelas diagonais AC e BD, respectivamente.

Sendo  x  a  distância  percorrida  em  centímetros  pelas  formigas,  apenas  no  intervalo 

0≤x≤2,5. Denotamos por f(x) a área do polígono formado pelas formigas quando x é tal 

que a posição das quatro formigas formam um polígono e f(x) = 0, caso contrário.

a) Calcule f(1).

b) Para quais valores de x, 0≤x≤2,5, tem-se f(x) = 0?

c) Esboce o gráfico de f(x) para 0≤x≤2,5.



3. 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
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4. O triângulo abaixo foi dividido em 9 triângulos menores que foram nomeados de A, B,

… , I. Para passar o tempo, Beren coloca o número zero em cada um destes 9 triângulos 

menores  e  resolve  fazer  a  seguinte  brincadeira:  cada  etapa  da  brincadeira  consiste  em 

escolher dois 2 triângulos menores com um lado em comum e adicionar ou subtrair 1 em 

ambos os números contidos nos triângulos escolhidos (a operação deve ser a mesma nos 

dois triângulos).

a) Verifique que é impossível após alguma etapa da brincadeira os números presentes nos 

triângulos serem 1, 2, 3, ... , 9 em alguma ordem.

b) Após alguma etapa da brincadeira Beren tinha nos triângulos menores os números 0, 1, 2, 

...  ,  8,  em alguma ordem.  Mostre  que  nesta  etapa  a  soma  dos  números  presentes  nos 

triângulos C, F e H será 18.

c) Se após alguma etapa, Beren constatar que os números nos triângulos menores são n, n + 

1, ... , n + 8, em alguma ordem. Mostre que n deve ser 0 ou 2.



5. Dado n > 0, seja S um conjunto de 2n inteiros positivos e considere todas as possíveis 

somas de dois elementos de S (somas repetidas são consideradas quantas vezes surgirem). 

Seja M o produto dessas n(2n − 1) somas. Por exemplo, se n=2 e S={1, 2, 3, 4} as somas 

obtidas são 3, 4, 5, 5, 6, 7 e M=23 . 32 . 52 . 7.

a) Se n=3 e S={3, 5, 8, 10, 17, 20}, mostre que M é múltiplo de 26.

b) Se n=3 e S é um conjunto qualquer com 6 inteiros positivos, mostre que M é múltiplo de 

26.

c) Mostre que no caso geral onde S tem 2n inteiros positivos M é múltiplo de 2n(n-1).



6. João Pedro coloriu todos os números inteiros positivos de verde ou amarelo de tal forma 

que: a soma de um número verde e um amarelo foi colorido de amarelo; o produto de um 

verde e um amarelo foi colorido de verde. 

a) Determine a cor de n (qualquer) se o número 1 for verde.

b) Se 1 for amarelo, determine a cor do produto entre um número verde e um outro número 

qualquer.

c) Qual cor João Pedro não usou para colorir 2 sabendo que 2018 é amarelo.

d) Sabendo que existe pelo menos um número verde, se 1 e 2 forem amarelos determine 

como foi colorido todos os números inteiros positivos.


