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1 A B C D E

2 A B C D E

3 A B C D E

4 A B C D E

5 A B C D E

6 A B C D E

7 A B C D E

8 A B C D E

9 A B C D E

10 A B C D E

Instruções

1. A prova será realizada no dia 25/05/2019 das 14 h às 18h.

2. Cada questão da 1a parte vale 10 pontos, enquanto que cada
problema da 2o parte vale 40 pontos.

3. Todas as soluções da 2o parte devem ser justificadas. Uma
simples resposta, sem indicar como foi obtida, receberá uma
pontuação inferior.

4. Não é permitido o uso de calculadora enm consulta a notas
de livros. É permitido o uso de régua, esquadro e compasso
não graduados.

5. Nas 10 primeiras questões da 1a parte assinale com X a al-

ternativa que julgar correta na tabela ao lado. Assinale, com

caneta, somente uma alternativa para cada questão.
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1a Parte - Questões Objetivas

1. Em 2019 o feriado de 7 de setembro cai num sábado. Em que dia da semana cai o

aniversário da Independência do Brasil do ano de 2031?

(a) Segunda-feira

(b) Quarta-feira

(c) Quinta-feira

(d) Sexta-feira

(e) Domingo

2. Alfredo, Bebeto e Carlos percorrem a distância de 100 metros, em tempos diferentes,

porém com velocidades constantes. Alfredo e Bebeto percorrem essa distância em tempos

iguais, se Bebeto sair 20 metros na frente de Alfredo. Alfredo e Carlos cruzam a linha

de chegada juntos, se Alfredo sair 25 metros na frente de Carlos. A que distância um do

outro devem partir Bebeto e Carlos para chegarem juntos?

(a) 20

(b) 25

(c) 40

(d) 30

(e) 45

3. Três maças e uma laranja se equilibram em uma balança de dois pratos com treze ameixas.

Cinco ameixas e uma maça juntas, equilibram-se com uma laranja. Quantas ameixas são

necessárias para se equilibrarem com uma laranja?

(a) 4

(b) 5

(c) 7

(d) 8

(e) 10

4. Um elevador pode levar 20 adultos ou 24 crianças. Se 15 adultos já estão no elevador,

quantas crianças podem ainda entrar?

(a) 6

(b) 8

(c) 4

(d) 5

(e) 7
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5. Na figura o número 8 foi obtido somando-se os dois números diretamente abaixo de sua

casinha. Fazendo-se o mesmo para preencher as casas em branco, obtém-se o 42 na casa

indicada. Qual o valor de x?

(a) 3 (b) 6 (c) 9 (d) 4 (e) 8

6. Pammella, de olhos vendados, retira cartões de uma urna contendo inicialmente 100 cartões

numerados de 1 a 100, cada um com um número diferente. Qual é o número mı́nimo de

cartões que Pammella deve retirar para ter certeza de que o número do cartão seja um

múltiplo de 3?

(a) 33

(b) 34

(c) 67

(d) 68

(e) 51

7. Um cubo de madeira com aresta de 9 cm é pintado completamente, sendo depois repartido

em 27 cubos iguais de aresta de 3 cm. Qual é a área total das faces não pintadas desses

cubos pequenos?

(a) 162

(b) 243

(c) 486

(d) 729

(e) 972
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8. Um número de três algarismos na base decimal tem um aumento de 45, se permutarmos

os dois algarismos da direita, e tem uma diminuição de 180, se permutarmos os dois

algarismos da esquerda. Se permutarmos os dois algarismos extremos, o número teve:

(a) Aumento de 546

(b) Diminuição de 284

(c) Aumento de 297

(d) Diminuição de 704

(e) Nenhuma alteração

9. Sejam a e b números reais. Considere a operação definida da seguinte forma:

a � b = a2 + 2ab + b2

É correto afirmar que:

(a) a � a = a2

(b) a � b = b � a

(c) a � (−a) = −a2

(d) a � 1 = a

(e) 1 � a = a

10. A soma dos cubos das ráızes da equação x4 − 12x2 + 35 = 0 é:

(a) 14
√

7 + 10
√

5

(b) 10
√

5

(c) 14
√

7

(d) 14
√

7− 10
√

5

(e) 0
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2a Parte - Questões Discursivas

1. Se vale a soma 323 + 323 + 323 + 323 = 32x. Qual o valor de x?

2. Em um condomı́nio serão constrúıdas 6 casas em um mesmo lado de uma rua. As casas

podem ser de tijolo ou de madeira, mas como medida de segurança contra incêndio, duas

casas de madeira não podem ser vizinhas. De quantas maneiras se pode planejar a con-

strução das casas desse condomı́nio?
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3. Uma reta intersecta dois lados de um triângulo equilátero e é paralela ao terceiro lado.

Se essa reta divide a região triangular em um trapézio e um triângulo menor de modo

que ambos tenham o mesmo peŕımetro. Qual a razão das áreas do triângulo menor e do

trapézio?

4. Determine como 1000 moedas de um 1 dinar foram distribúıdas em 10 caixas do mesmo

tamanho, numeradas e fechadas, de maneira que:

• A numeração das caixas, de 1 até 10, foi feita em ordem estritamente crescente,

relativa ao conteúdo de moedas que cada uma encerra.

• É posśıvel fazer qualquer pagamento, de 1 a 1000 dinares, sem precisar abrir as caixas.
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5. Mário desenhou um quadrado vermelho de 2 cm de lado, depois desenhou outros três

quadrados iguais formando um quadrado maior. Assim seguiu até obter a seguinte figura:

(a) Quantas vezes tem que se repetir o processo anterior para obter um quadrado de

peŕımetro 1024 cm?

(b) Quantas vezes tem que se repetir o processo anterior para obter um quadrado de área

1024 cm2?
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