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Instruções

1.1 A duração da prova é de 4h. Você
só poderá deixar a sala de prova 1h
após o inı́cio da prova. Ao terminar
a prova, entregue-a ao aplicador.

1.4 Não é permitido:
a. usar instrumentos de desenho,
calculadoras ou qualquer fonte de
consulta;
b. comunicar-se com outras pessoas,
além do aplicador de provas;
c. usar quaisquer aparelhos eletrônicos.

1.2 A prova é dividida em duas partes
(parte A e parte B). Cada problema da
parte A vale 5 pontos e cada problema
da parte B vale 10 pontos.

1.5 Respostas da parte A podem ser deixadas
sem justificativas, sendo que estas são um número
entre 1 e 9999 inclusive. Respostas da parte B
devem ser justificadas, sendo que não serão
consideradas respostas sem justificativa para
a parte B.

1.3 A solução de cada questão deve ser
escrita na página reservada para ela, de
maneira organizada e legı́vel. Evite
escrever as soluções na folha de rascunho.

1.6 As respostas da parte A devem ser escritas
na tabela de respostas. O não cumprimento
dessas regras resultará em sua desclassificação.
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PARTE A

Problema 1. Denotamos por n! o produto dos inteiros positivos de 1 a n. Por
exemplo 1! = 1, e 3! = 1 × 2 × 3 = 6. Sabendo que

20! = 2432902008176ab0000,

determine a × b.

Problema 2. Sejam x e y números reais tais que x2 + y2 = 1 e x4 + y4 = 199
200 .

Determine o valor de 1
xy .

Problema 3. Dados três pontos A, B e C sobre uma reta l, sendo B o ponto
médio de AC, são construı́dos triângulos equiláteros ABC1 e BCA1 em um
mesmo semi-plano com respeito a l. Sejam M e N os pontos médios de AA1 e
CC1, respectivamente. Calcule 4

√
3 × CN.

Problema 4. Um número é dito ayan se ele é múltiplo de 3 e formado por dois
números consecutivos em ordem decrescente. Por exemplo: 2019 é ayan pois
2019 = 3 × 673 e é formado pelos números consecutivos 20 e 19. Determine a
quantidade de números ayans de quatro dı́gitos.
Observação: 0201 = 201 tem apenas 3 dı́gitos.

PARTE B

Problema 5. As medidas dos ângulos do triângulo ABC são tais que
Â < B̂ < 90o < Ĉ. As bissetrizes externas dos ângulos Â e Ĉ cortam os
prolongamentos dos lados opostos BC e AB nos pontos P e Q, respectivamente.
Sabendo que AP = CQ = AC, determine os ângulos do triângulo ABC.
(Lembre-se que a bissetriz é a semi-reta que corta o ângulo ao meio).

Problema 6. Seja n um inteiro positivo. Abigail e Berenice disputam o
seguinte jogo, que utiliza n bolas numeradas de 1 até n. Elas dispõem de duas
caixas, rotuladas com os sı́mbolos Π e Σ, respectivamente.

2



Na sua vez, cada jogador escolhe uma bola e a coloca em uma das caixas. Ao
final, os números das bolas que estão na caixa Π são multiplicados,
obtendo-se um valor P e os números das bolas que estão na caixa Σ são
somados, obtendo-se um valor S (se a caixa Π estiver vazia, então adotamos
P = 1; se a caixa Σ estiver vazia, adotamos S = 0). Elas jogam alternadamente,
iniciando por Abigail, até que não haja mais bolas fora das caixas.
Se o valor de P + S for par, Abgail ganha. Caso contrário, Berenice ganha.

(A) Qual jogador possui estratégia vencedora quando n = 6?

(B) Qual jogador possui estratégia vencedora quando n = 2 × 2019?

3


