
III OLIMṔIADA ALAGOANA DE MATEMÁTICA
Competição Prof. Edmilson Pontes

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:

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 res-
oluções 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 Problema 3

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

1. Calcule a soma dos d́ıgitos do número obtido com a seguinte divisão:

123 . . . 9 + 234 . . . 91 + · · ·+ 9123 . . . 78

45

2. Seis amigos foram comprar um sorvete que custa um real. Três deles possúıam uma
nota de um real e três deles possúıam uma nota de dois reais. O sorveteiro não tinha
dinheiro algum para dar troco e decidiu pedir que eles formassem uma fila de modo
que fosse posśıvel que ele desse troco para cada um deles, no momento da compra. De
quantos modos eles poderiam organizar a fila?

3. De quantas maneiras diferentes podemos pagar 20 reais a uma pessoa, utilizando notas
de 2, 5 e 10 reais?

4. Calcule a área da figura abaixo em cent́ımetros quadrados, sabendo que os pontos das
mesmas linhas e colunas do quadriculado distam um cent́ımetro entre si:
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Parte B - cada questão vale 10 pontos

1. Seis pessoas estão formando um ćırculo e recebem em ordem os números 1, 2, 3, 4,
5 e 6. A cada jogada, pedimos que cada uma das pessoas some seu número com o
número das pessoas que estão ao seu lado. É posśıvel, repetindo-se esta jogada um
várias vezes, que alguma das pessoas fique com o número 2005?

2. Prove que existe algum múltiplo de 2005 que só possui d́ıgitos 1 e 0.


