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Parte A - Cada questão vale 5 pontos

01. Quantas soluções inteitas tem a equação x2 − y2 = 65 ?

02. Numa ilha, cinco homens coletaram um certo número de cocos e resolveram reparti-los no
dia seguinte. Durante a noite, um deles decide separar sua parte e para isto divide o total
de cocos em 5 partes iguais, dando um coco que sobrava a um macaco, e foi dormir. Em
seguida, outro dos homens fez o mesmo: dividiu os cocos que restavam em 5 partes iguais,
pegou a sua e foi dormir. Os três homens restantes fizeram o mesmo, dando sempre a um
macaco o coco que sobrava. Na manhã seguinte todos se juntaram e repartiram em partes
iguais os cocos restantes, e deram a um macaco o coco restante. Qual o número ḿınimo de
cocos que foram recolhidos?

03. Lucas escreve uma seqüência de números naturais dentre os números 1 e 2008, inclusive. Uma
vez escolhido o primeiro número o próximo será escolhido de acordo com a seguinte regra:
se o anterior é ı́mpar, então lhe adicionamos 1 e se o anterior é par, então o dividimos por
2. O processo termina quando Lucas obtem 1 pela primeira vez. Por exemplo, se o primeiro
número que Lucas escolhe é 8, a seqüência será: 12, 6, 3, 4, 2, 1, a qual tem 6 números.
Qual a quantidade máxima de números que pode ter a seqüência de Lucas?

04. 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 d́ıgito
2.

Parte B - Cada questão vale 10 pontos

01. Sobre o lado AB de um triângulo eqüilátero ABC de lado 20 marcamos 21 pontos: P1, P2, . . . , P21

igualmente espaçados, com P1 = A e P21 = B. A seguir, traçamos 10 ćırculos de raio 1 e
centros P1, P3, . . . , P21, tangentes dois-a-dois. Repetimos a construção para os lados AC e
BC. Pede-se:

(a) Mostre que existe um triângulo equilátero DEF que tangencia todos os ćırculos cons-
truidos acima.

(b) Ache o lado de DEF .

02. Qual o maior número natural de 4 d́ıgitos, todos diferentes de zero, que é múltiplo do número
que resulta ao apagarmos o primeiro d́ıgito da esquerda?


