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Fase final

Instruções

Atenção: A ficha deve ser preenchida e devolvida por todos os alunos que comparecerem a prova.

Nome:
Endereço:
Colégio:
Cidade: Estado:
Telefone: Série:
Email:

INSTRUÇÕES DA PROVA
Leia atentamente as seguintes instruções antes do início da prova.

TEMPO: A duração da prova é de 4 horas.

PONTUAÇÃO: Esta prova compõe-se de duas partes:
• A parte A contém 4 exercícios valendo 5 pontos cada um. A resposta de cada exercício é um
número inteiro entre 0 e 9999. Você deve escrever no quadro abaixo apenas as respostas de cada
exercício da parte A.
• A parte B contém 2 problemas, valendo 10 pontos cada um. Nesta parte, escreva as resoluções
completas dos dois problemas nas folhas de respostas com sua identificação. Tudo que você escrever
será levado em conta na avaliação.

NÃO É PERMITIDO O USO DE CALCULADORAS nem consulta a notas ou livros.

É importante que você também entregue o rascunho das soluções, pois ele pode conter informa-
ção que poderá ajudá-lo na hora da correção final de cada problema.

PARA PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DO ALUNO:

Respostas da Parte A
01 02 03 04

PARA PREENCHIMENTO EXCLUSIVO DO PROFESSOR:
Nome do Professor Responsável: ____________________________

Pontos:
PARTE A:(número de respostas corretas)x5= ____________________
PARTE B: Problema 1___________ Problema 2_________

TOTAL DOS PONTOS NA SEGUNDA FASE______________________
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Parte A - Cada questão vale 5 pontos

1. Num tabuleiro de xadrez 8 × 8, duas torres se atacam se elas estão na mesma linha ou na
mesma coluna. De quantos modos podemos distribuir 8 torres de modo que duas quaisquer
não se atacam? (Obs.: as torres são idênticas).

2. Um quadrado latino é uma tabela n×n preenchida com os números 0, 1, 2, . . . , n−1 de modo
que nenhum número ocorre em qualquer linha ou coluna mais de uma vez. Quantos quadrados
latinos 4× 4 diferentes existem?

3. Cada vértice de um cubo é rotulado com o número "um". Uma operação permitida é escolher
um vértice e somar 3 a cada um dos vértices adjacentes. Qual o número mínimo de repetições
dessa operação de modo que todos os vértices estejam rotulados com 2008?

4. Um aluno digita o número "1000!"numa calculadora e aperta a tecla de raiz quadrada, 30
vezes. Qual a parte inteira do número encontrado?

Parte B - Cada questão vale 10 pontos

1. Mostre que existem somente uma quantidade finita de naturais x, y, z de modo que

1

x
+

1

y
+

1

z
=

1

2008
.

2. Dada uma semi-circunferência com diâmetro AB, sejam P1 e P2 pontos sobre o diâmetro
que distam a do centro. Encontre um ponto P sobre a semi-circunferência para que a soma
PP1 + PP2 seja máxima.
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