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Parte A - Cada questão vale 5 pontos

01 Quantos números de 6 dígitos, formado pelos algarismos 2 e 3, são múltiplos de 9?.

02 João, Pedro e Lucas têm entre os três 490 moedas de 1 real. João gastou a quinta parte de suas
moedas, Pedro a terceira parte e Lucas a quarta parte. Agora os três têm a mesma quantidade moedas.
Quantas moedas tinham inicialmente cada um?

03 A soma 1002 − 992 + 982 − 972 + · · ·+ 42 − 32 + 22 − 1 é igual a:

04 No tabuleiro 4× 3 abaixo determine de quantas maneiras diferentes podemos ir do ponto A ao ponto
B através dos segmentos unitários horizontais e verticais, percorrendo a menor distância possível.

Parte B - Cada questão vale 10 pontos

01 Num trapézio isósceles ABCD de base AB as diagonais são perpendiculares e o segmento de reta que
junta os pontos médios M , de AD, e N , de BC, tem comprimento a. Calcule a área do trapézio (ver
figura abaixo).
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02 Considere um tabuleiro 8 × 8 com suas casas pintadas de branco e preto ao acaso. Duas casas são
consideradas vizinhas se pelo menos um de seus lados coincide (veja a figura). A cada segundo, se
pelos menos dois vizinhos de uma determinada casa estão pintados de preto esta casa será pintada de
preto no segundo seguinte.

(a) Mostre uma pintura inicial de modo que em algum momento todas as casas ficam pretas.

(b) Qual é o número mínimo de casas pretas que devemos pintar no início para que em algum momento
todas as casas fiquem pretas? Justifique sua resposta.


