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Parte A - Cada questão vale 5 pontos

1. Um número é dito capicua se quando o escrevemos de trás-para-frente ele continua o mesmo. Ache a
soma de todos os números capicuas de 3 algarismos que contêm pelo menos um dígito 2.

2. Maria sabe que num mês que ela investe bem seu dinheiro, ela ganha o menor valor entre 20% do que
investiu e 750 reais. Entretanto, num mês em que Maria investe mal ela perde 10% de sua poupança.
Devido à crise, Maria investe mal em pelo menos 1 mês a cada 3 meses. Sabendo que Maria investiu
4000 reais, ache qual valor máximo de dinheiro que Maria pode ter ao longo de 3 meses se tudo ocorrer
bem para ela.

3. Considere a pirâmide com 2008 linhas construída com a palavra OAM como abaixo:
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Ache o número de Oťs da linha 2008.

4. Numa ilha, dois homens coletaram um certo número de côcos e resolveram reparti-los no dia seguinte.
Durante a noite, um deles decide separar sua parte e para isto divide o total de côcos em duas partes
iguais, dando um côco que sobrava a um macaco, e foi dormir. Em seguida, outro dos homens fez o
mesmo: dividiu os côcos que restavam em duas partes iguais, pegou a sua e foi dormir. Na manhã
seguinte os dois se juntaram e repartiram em duas partes iguais os côcos restantes, e deram a um
macaco o côco restante. Qual o número mínimo de côcos que foram recolhidos?

Parte B - Cada questão vale 10 pontos

1. O jogo do Tira-do-canto é jogado por dois jogadores, Peter e Pedro. Os números 2,5,18,17,10,15,3,4
estão enfileirados e os jogadores se alternam retirando um número de um dos cantos. No final, somam-
se os quatro números retirados por cada um dos jogadores. Ganha quem tiver a maior soma. Peter
começa o jogo. Pergunta-se: quem ganha o jogo? Explique como ganhar sempre esse jogo.

2. Num tabuleiro de xadrez com 8 linhas e 8 colunas escrevemos os números de 1 a 64, um por casa.
Para cada casa, substituímos o número dela pela soma dos números nas casas vizinhas (duas casas
são vizinhas se possuem um vértice ou lado em comum). Em seguida somamos todos os números nas
casas. Ache:

(a) O valor possível de uma destas somas

(b) A menor soma possível
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