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Instruções

1.1 A duração da prova é de 4h. Você
só poderá deixar a sala de prova 1h
após o inı́cio da prova. Ao terminar
a prova, entregue-a ao aplicador.

1.4 Não é permitido:
a. usar instrumentos de desenho,
calculadoras ou qualquer fonte de
consulta;
b. comunicar-se com outras pessoas,
além do aplicador de provas;
c. usar quaisquer aparelhos eletrônicos.

1.2 A prova é dividida em duas partes
(parte A e parte B). Cada problema da
parte A vale 5 pontos e cada problema
da parte B vale 10 pontos.

1.5 Respostas da parte A podem ser deixadas
sem justificativas, sendo que estas são um número
entre 1 e 9999 inclusive. Respostas da parte B
devem ser justificadas, sendo que não serão
consideradas respostas sem justificativa para
a parte B.

1.3 A solução de cada questão deve ser
escrita na página reservada para ela, de
maneira organizada e legı́vel. Evite
escrever as soluções na folha de rascunho.

1.6 As respostas da parte A devem ser escritas
na tabela de respostas. O não cumprimento
dessas regras resultará em sua desclassificação.
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PARTE A

Problema 1. O número 201920192019 · · · 2019 possui 2020 dı́gitos. Qual é a
soma desses dı́gitos?

Problema 2. Uma bibliotecaria recebe 130 livros de Matemática e 195 livros de
Português. Ela quer arrumá-los em estantes, colocando igual quantidade de
livros em cada estante, sem misturar livros de Matemática e de Português na
mesma estante. Quantos livros ela deve colocar em cada estante para que o
número de estantes utilizadas seja o menor possı́vel?

Problema 3. Um triângulo equilátero tem o mesmo perı́metro que um
hexágono regular, cuja área é 240cm2. Qual é a área do triângulo, em cm2?

Problema 4. As letras A, B e C representam dı́gitos de 1 a 9, o número ”ABC”é
múltiplo de 3, o número ”CBABC”é múltiplo de 15 e o número ”ABCBA”é
múltiplo de 8. Encontre o valor de A × B × C.

Parte B

Problema 5. Um número é dito desenrolado quando ele é formado apenas por
algarismos não nulos e a soma dos quadrados de todos os seus algarismos é
também um quadrado perfeito. Por exemplo, 34 é desenrolado, pois 32 + 42 = 52.

• Encontre um número desenrolado com 8 algarismos.

• Existe algum número desenrolado com 2019 algarismos?

Problema 6. Um triângulo equilátero é dividido em triângulos equiláteros
menores.
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O diagrama da esquerda mostra que é possı́vel dividi-lo em 4 triângulos
equiláteros menores e o diagrama da direita mostra que é possı́vel dividi-lo
em 13 triângulos equiláteros menores.

• É possı́vel dividi-lo em 6 triângulos equiláteros menores?

• É possı́vel dividi-lo em 2019 triângulos equiláteros menores?

3


