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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 ińıcio da prova.

TEMPO: A duração da prova é de 4 horas.

PONTUAÇÃO: Esta prova compõe-se de duas partes:
• A parte A contém 4 exerćıcios valendo 5 pontos cada um. A resposta de cada exerćıcio é um número
inteiro entre 0 e 9999. Você deve escrever no quadro abaixo apenas as respostas de cada exerćıcio 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 informação 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. Numa vila, cada morador votou em exatamente dois candidatos diferentes. Sabe-se que no candidato
Lulu votaram todos menos 10. Todos votaram no candidato Aiquebim, menos 8. Todos votaram na
Candidata Luiza, menos 6. Quantos votos teve o vencedor das eleições?

2. De quantas maneiras podemos formar um retângulo com 12 peças retangulares de medidas 2cm×1cm?
Obs.: O retângulo de dimensões atimesb deve ser considerado como igual ao de dimensões b× a.

3. Em duas caixas colocam-se cartões com os números de 1 a 20. De quantos modos podemos retirar um
cartão de cada caixa de modo que os números escritos neles não tenham fator primo em comum?

4. Mário foi ao famoso restaurante francês J’quereux. Ao receber a conta, Mário percebeu que ela estava
20% maior do que deveria e reclamou com o gerente, sr. Abogado. Imediatamente, este retirou 20%
do valor que o garçom tinha apresentado a Mário. Mário, não satisfeito, disse que o gerente tinha
tirado demais. Sabendo que a diferença entre o valor da conta errada que o garçom trouxe e a conta
que o sr. Abogado apresentou era de 30 reais, descubra o valor real da conta.

Parte B - cada questão vale 10 pontos

1. Na tabela
1 2 3
4 5 6
7 8 9

é permitido fazer as seguintes operações: escolhemos uma linha, coluna ou diagonal e somamos 1 a cada
um de seus elementos. Decida se é posśıvel obter a tabela abaixo utilizando as operações permitidas:

2005 2006 2005

2006 2005 2006

2005 2006 2005

2. Num triângulo equilátero ABC de área 1, traçamos os pontos médios dos lados AB, BC e AC, obtendo
M,N e P, respectivamente. Calcule a área do triângulo MNP.


