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XVII OLIMPÍADA ALAGOANA DE MATEMATICA
Competição Prof. Edmilson Pontes

Fase Final 2019 - Nı́vel 3

Nome completo do(a) aluno(a)

Endereço completo do(a) aluno(a) (Rua, Av. n.o)

Escola Bairro

Cidade Telefone

Assinatura

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. Um número é dito rafoso se ele é multiplo de 3 e formado por
dois números consecutivos em ordem decrescente. Por exemplo: 2019 é refoso
pois 2019 = 3 × 673 e é formado pelos números consecutivos 20 e 19.
Determine a quantidade de números rafosos de 4 dı́gitos.

Problema 3. Seja ABCD um trapézio de bases paralelas BC e AD. Se
∠CAD = 2∠CAB, BC = CD e AC = AD, determine o menor valor possı́vel do
ângulo ∠CAB em graus.

Problema 4. Ache o menor valor de

E(x) = x3(x3 + 1)(x3 + 2)(x3 + 3) + 2020

onde x varia nos números reais.

PARTE B

Problema 5. Chamamos de resenheiro todo número que possui um múltiplo
cuja as 4 primeiras casas decimais são 2019. Por exemplo, 3 é resenheiro, pois
20193 = 6731 × 3. Mostre que todo inteiro positivo é resenheiro.

Problema 6. Myh é uma matemática que viaja muito e precisa economizar.
Ela é inteligente e descobriu que o preço da passagem varia de acordo com o
mês x e o dia t que ela pretende viajar seguindo a regra

f (x, t) = tx2
− 180x +

17100
t
,

onde f (x, t) é o preço da passagem no dia t e mês x. Qual é a melhor data do
ano para Myh viajar? ( isto é, o dia e o mês em que a passagem estará mais
barata ).
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