
 
 
 
 
Olá Comunidade Canguru! 
Seguem abaixo as resoluções comentadas das questões enviadas dia 14.05.2020. 
Até breve! 
Equipe Canguru 
 
 
 
1. Ana tem três molas iguais penduradas no teto. Na ponta de cada 
uma delas ela pendurou um brinquedo para poder comparar seus 
pesos. Qual é a conclusão que ela pode tirar? 
 
A) O pião é o mais pesado e o carrinho é o mais leve. 
B) O ursinho é o mais pesado e o pião é o mais leve. 
C) O carrinho é o mais pesado e o ursinho é o mais leve. 
D) O ursinho é o mais pesado e o carrinho o mais leve. 
E) Ela não pode concluir nada a respeito dos pesos dos brinquedos. 
 
Resolução - Alternativa D.  
Fatos que ajudam: quanto mais esticada a mola estiver, mais pesado será o objeto nela 
pendurado. 
Como a mola mais esticada é aquela na qual o ursinho está pendurado, podemos concluir que 
este é o brinquedo mais pesado. Da mesma forma, como a mola menos esticada é aquela na 
qual o carrinho está pendurado, concluímos que este é o brinquedo mais leve. Dessa forma, a 
alternativa D) é a única que apresenta uma conclusão correta sobre a situação descrita. 
 
2. Juliana tinha feito a conta ao lado usando uma caneta tinteiro. Sem querer, sua 
irmãzinha deixou respingar água sobre a conta, borrando três algarismos. Qual era o 
resultado dessa conta? 
 
A) 110  B) 111  C) 112  D) 115  E) 119 
 
Resolução - Alternativa A. 
Fatos que ajudam: é importante lembrarmos que no sistema de numeração decimal os 
agrupamentos são realizados utilizando-se conjuntos de 10 elementos. Assim, 10 unidades 
formam 1 dezena, bem como 10 dezenas formam 1 centena.  
Veja que o número que Juliana obteve como resultado possui uma centena e uma dezena, ou 
seja, 11 dezenas. Veja também que a primeira parcela desse cálculo possui uma dezena. Dessa 
forma, devemos verificar que, para obtermos 11 dezenas, devemos adicionar 10 dezenas a 1 
dezena. Portanto, ao adicionarmos os valores das unidades das parcelas devemos obter 1 
dezena. Para que possamos obter 1 dezena através da adição desses valores, é preciso que a 
primeira parcela seja igual a 19, fazendo com que o algarismo das unidades do resultado seja 
igual a 0 e esse resultado igual a 110. 
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3. Carlinhos comprou um bolo de aniversário para sua mãe, mas ele só tinha seis 
velas para usar. Então ele pintou essas velas com quatro cores diferentes e 
explicou para sua mãe que a azul vale 1 ano, a marrom vale o dobro da azul, a 
verde vale o triplo da marrom e a vermelha vale o dobro da verde. Quantos anos 
tem a mãe de Carlinhos?  
 

A) 21  B) 27  C) 33  D) 39  E) 41 
 

Resolução - Alternativa D. 
Fatos que ajudam: lembre-se de que o dobro de um número corresponde a duas vezes esse 
número, assim como o triplo de um número corresponde a três vezes esse número.  
Sabemos que a vela azul vale 1 ano. Se a vela marrom vale o dobro da vela azul, então ela vale 
2 x 1 =2 anos. Se a vela verde vale o triplo da vela marrom, então ela vale 3 x 2 = 6 anos. Se a 
vela vermelha vale o dobro da vela verde, então ela vale 2 x 6 =12 anos.  
Note que no bolo temos: uma vela azul, uma vela marrom, duas velas verdes e duas velas 
vermelhas. Portanto, a mãe de Carlinhos tem 1+2+6+6+12+12=39 anos. 
 

4. O professor Beto precisa comprar bolas de futebol para sua escola. Ele foi à loja de esportes e 
viu que se comprasse 5 bolas, sobrariam 10 reais em sua carteira, mas se quisesse comprar 7 bolas, 
faltariam 22 reais. Quanto reais o professor Beto tinha em sua carteira?  
 

A) 10  B) 32  C) 50  D) 70  E) 90 
 

Resolução - Alternativa E. 
Sabemos que na compra de 5 bolas sobram 10 reais e que na compra de 7 bolas faltam 22 reais. 
Portanto, para comprar as duas bolas a mais, Beto teria que usar os 10 reais que sobraram da 
compra das 5 bolas e mais 22 reais. Assim, descobrimos que 2 bolas custam 22+10=32 reais, e, 
consequentemente, que uma bola custa 16 reais. Por fim, podemos concluir que, se na compra 
de 5 bolas sobram 10 reais, então Beto tinha (5x16)+10=90 reais em sua carteira. 
 

5. Mamãe canguru comprou 20 abacates e deu todos esses abacates para 
seus filhotes, de modo que todos eles ganharam abacates. Como eles 
ganharam quantidades diferentes de abacates cada um, podemos 
descobrir a maior quantidade possível de filhotes que a mamãe canguru 
pode ter. Que quantidade é essa?  
 

A) 4  B) 5  C) 6  D) 7  E) 8 
 

Resolução – Alternativa B. 
Fatos que ajudam: a mamãe Canguru terá a maior quantidade possível de filhotes quando as 
quantidades de abacates dados a cada um deles for a menor possível. 
Veja que 20 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 5. Porém as quantidades de abacates dados aos filhotes devem 
ser sempre diferentes. Assim essas quantidades podem ser redistribuídas das seguintes 
maneiras, por exemplo: 1 + 2 + 3 + 4 + 10; 2 + 3 + 4 + 5 + 6. 
Portanto observe que a distribuição das quantidades de abacates pode variar, mas a quantidade 
de filhotes será no máximo 5. 
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1. Em uma das figuras a seguir, exatamente três quartos dos objetos são corações. Qual é essa 
figura? 

A) B) C) D) E) 
 
Resolução - Alternativa D. 
Fatos que ajudam: uma fração representa uma relação entre um inteiro e suas partes através 

de uma razão. A fração  representa um inteiro dividido em 4 partes iguais, das quais pegam-se 

3. Toda fração possui infinitas frações equivalentes, que são diferentes maneiras de se 

representar uma mesma quantidade. Por exemplo, algumas frações equivalentes a   são: , , 

.  

Vamos determinar a fração que corresponde a quantidade de corações em relação ao total de 
objetos em cada alternativa: 

A)   B)   C)   D)   E)  . 

Observe que podemos representar a quantidade   por meio de uma fração equivalente, como 

 . 

 
2. Na figura, a distância AC é 10 metros, a distância BD é 15 metros e a distância AD é 22 metros. 
Qual é a distância BC em metros? 

 
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5 
 
Resolução - Alternativa C. 
Perceba que a soma das distâncias AB + BC + CD deve resultar na distância total AD = 22m. 
Porém, ao somarmos os valores das distâncias AC e BD, em que AC + BD = 10 + 15 = 25m, 
incluímos o valor de BC duas vezes na soma, pois ele faz parte da distância AC assim como faz 
parte da distância BD. Portanto, a distância BD deve corresponder a diferença entre as duas 
somas anteriores. Portanto BD = 25 - 22 = 3m.  
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3. Janaína se diverte somando os algarismos do seu relógio digital. Por 
exemplo, quando o relógio marca a hora indicada ao lado, ela obtém 11. Qual 
é a maior soma que ela pode obter dessa forma? 
 
A) 19  B) 23  C) 24  D) 25  E) 36 
 
Resolução – Alternativa C. 
Fatos que ajudam: Janaína poderá obter a maior soma possível quando os algarismos utilizados 
para representar tanto as horas como os minutos de seu relógio digital resultarem nos maiores 
valores possíveis quando adicionados. Uma hora equivale a 60 minutos. Por fim, num dia, há 24 
horas. 
A partir dessas informações, podemos verificar que os algarismos que representam os maiores 
valores para os minutos são o 5 e 9, ou seja, quando se tem 59 minutos. Por outro lado, veja que 
o maior valor encontrado para as horas é 23. Porém, quando adicionamos seus dígitos, não 
obtemos a maior soma possível, já que 2 + 3 = 5 apenas. Observe que, quando o dígito 1 está à 
frente das horas, conseguimos obter maiores valores para a soma desses dígitos, das quais a 
maior vem do 19.  
Por isso, o maior resultado que Janaína irá obter ao somar esses números será 1 + 9 + 5 + 9 = 24. 
 
4. Um código de barras é formado por 17 barras, distribuídas entre pretas e 
brancas, sendo pretas a primeira e a última barras. As barras pretas são de dois 
tipos: largas e estreitas. Nesse código há três barras brancas a mais do que barras 
pretas largas. Qual é o número de barras pretas estreitas? 
 
A) 1  B) 2  C) 3  D) 4  E) 5 
 
Resolução - Alternativa D. 
O código é formado por 17 barras, intercalando-se pretas e brancas, sendo a primeira e a última 
pretas. Portanto, o código possui uma barra preta a mais em relação às barras brancas. Assim, 
existem 9 barras pretas e 8 barras brancas no código. 
Sabendo que existem 3 barras brancas a mais do que barras pretas largas, descobrimos que 
existem 8-3=5 barras pretas largas. Por fim, como o total de barras pretas é 9, então a 
quantidade de barras pretas estreitas é 9-5=4. 
 
5. Na figura ao lado, o buraco negro pode ser preenchido quando usamos duas peças 
dentre as peças ao lado:  
 
 
Quais são as duas peças? 
A) 1 e 3  B) 2 e 4  C) 2 e 3  D) 1 e 4  E) 3 e 4 
 
Resolução - Alternativa A. 
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Fatos que ajudam: as peças podem ser giradas, gerando mais de um posicionamento na figura.  
 
A peça 1 pode ser posicionada apenas de uma maneira na figura, deixando 
espaços desconectados, o que impede de posicionarmos outra peça de modo a 
preencher todo o buraco negro: 
 
 
A peça 2 também pode ser posicionada apenas de uma maneira na figura, 
deixando, novamente, espaços desconectados, o que impede de posicionarmos 
outra peça: 
 
 
A peça 3, na cor verde, pode ser posicionada da maneira a seguir após um giro 
para a direita, deixando um espaço livre que pode ser preenchido pela peça 1, 
na cor vermelha, após um giro para a esquerda: 
 
A resposta correta é alternativa A. 

 
 
 
1.  Na figura, o quadrado cinza tem área de 81 cm² e os dois retângulos 
coloridos têm área de 18 cm² cada um.  Qual é o valor de x? 
 
A) 2 cm  B) 7 cm  C) 9 cm  D) 10 cm E) 11 cm 
 
Resolução - Alternativa E. 
Fatos que ajudam: o retângulo é um quadrilátero que possui dois pares de lados paralelos e os 
quatro ângulos internos retos. O quadrado é um quadrilátero que possui todos lados de mesma 
medida e os quatro ângulos internos retos. Podemos obter as áreas desses quadriláteros 
multiplicando-se as medidas da base e da altura. 
Se a área do quadrado vale de 81cm², então para determinar a medida de seus lados devemos 
encontrar um número que, quando multiplicado por ele mesmo, resulte em 81, já que a medida 
de sua base é igual à medida de sua altura. Este número é o 9. Portanto, o lado do quadrado 
cinza mede 9cm.  
Perceba que os lados do quadrado cinza coincidem com dois dos lados dos retângulos laranjas. 
Portanto, podemos afirmar que os lados maiores dos retângulos laranjas medem 9cm.  
Se cada retângulo tem área igual a 18cm², então para determinarmos a medida dos lados 
menores dos retângulos devemos encontrar um número que, quando multiplicado por 9, resulte 
em 18. Como este número é 2, temos que os lados menores dos retângulos medem 2cm. 
Por fim, observe que o valor de x pode ser obtido pela soma das medidas de um lado do 
quadrado e da medida do lado menor do retângulo. Portanto temos que x vale (2+9)cm = 11cm.  
 
 

1 e 3 

1 

3 

2 



 
 
 
 
2. Dado o conjunto {1,2,3,4,5}, escrevemos todos os conjuntos formados por dois de seus 
elementos, como por exemplo {1,4}, {3,5}, etc. Em seguida, somamos os elementos de cada um 
desses conjuntos. Quantas somas diferentes iremos obter? 
 
A) 5  B) 6  C) 7  D) 8  E) 9 
 
Resolução - Alternativa C. 
Fatos que ajudam: lembre-se de que dois conjuntos são iguais quando seus elementos são 
iguais. Dessa forma não importa a ordem em que estão dispostos. Por exemplo, {1,2} = {2,1}.  
Vamos escrever todos os conjuntos que podemos formar e o resultado da soma de seus 
elementos: 
{1,2} ∶ 1 + 2 = 3 ;  {1,3} ∶ 1 + 3 = 4; {1,4} ∶ 1 + 4 = 5; {1,5} ∶ 1 + 5 = 6; 
{2,3} ∶ 2 + 3 = 5; {2, 4} ∶ 2 + 4 = 6; {2,5} ∶ 2 + 5 = 7; {3,4} ∶ 3 + 4 = 7; 
{3,5} ∶ 3 + 5 = 8; {4,5} ∶ 4 + 5 = 9. 
Verificamos que as possíveis somas são 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Portanto iremos obter 7 diferentes 
resultados. 
 
3. Há 17 árvores ao longo 
do caminho entre a casa de 
Janaína e sua escola. 
Janaína marcou com uma 
estrelinha dourada 
algumas dessas árvores da seguinte maneira: ao ir de sua casa para a escola, marcou a primeira 
árvore e então uma não e outra sim. No caminho de volta da escola, ela marcou as árvores ainda 
não marcadas da mesma maneira, isto é, a primeira sim e então uma não e outra sim. Quantas 
árvores ficaram sem a estrelinha? 
 
A) 4  B) 5  C) 6  D) 7  E) 8 
 
Resolução – Alternativa A. 
Fatos que ajudam: no caminho de ida à escola, Janaína tem as 17 árvores disponíveis para a 
marcação. Porém, observe que o enunciado menciona que no caminho de volta para a casa 
somente serão consideradas no cálculo aquelas que ainda não possuem marcação, ou seja, as 
árvores inicialmente marcadas não serão contadas. 
Note que, no caminho de ida à escola, Janaína marcou somente as árvores de número ímpar, 
por isso marcou 9 árvores. Decorre disso que sobraram 8 árvores sem estrelinha, que são 
aquelas de número par. 
Perceba que no caminho de volta somente metade dessas árvores, ou seja, 4 árvores, foram 
marcadas por Janaína. 
Portanto, 4 árvores ficaram sem estrelinha. 
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Veja, abaixo, a representação dessa situação, na qual as árvores marcadas no caminho de ida 
são destacadas em vermelho, enquanto as árvores marcadas no caminho de volta são 
destacadas em azul: 

                 
 
4. Valter resolveu escrever os números naturais de 0 a 109 na tabela mostrada 
parcialmente ao lado. Qual das figuras abaixo não pode representar um pedaço da 
tabela de Valter? 
 

A)  B)  C)  D)  E)  
 
Resolução – Alternativa B. 
 
Fatos que ajudam: observe que existe uma regularidade para preencher a 
tabela: se o número em questão for par, o número seguinte estará na casa 
abaixo, a menos que o número par esteja na lateral direita da tabela. Se o 
número em questão for ímpar, o número seguinte estará na fileira de cima e 
uma posição à direita, a menos que o número ímpar esteja na lateral direita 
da tabela. 
Veja como os números ficam dispostos na tabela ao lado. 
Estão indicados em vermelho os números presentes nas peças das 
alternativas A, C, D e E. 
Observe que a alternativa B não pode representar um pedaço da tabela, pois 
o número 78 já está no extremo da lateral direita. 
 
 
 
 
 
 
5. Num certo reino havia dragões totalmente vermelhos e dragões totalmente verdes. Cada dragão 
vermelho tinha 6 cabeças, 8 pernas e 2 caudas e cada dragão verde tinha 8 cabeças, 6 pernas e 4 
caudas. Ao todo, esses dragões tinham 44 caudas e, no total, havia uma quantidade de 6 pernas 
verdes a menos do que a quantidade de cabeças vermelhas. Quantos dragões vermelhos havia 
nesse reino? 
 

A) 6  B) 7  C) 8  D) 9  E) 10 

 
 

0 2 4 6 8 
1 3 5 7 9 

10 12 14 16 18 
11 13 15 17 19 
20 22 24 26 28 
21 23 25 27 29 
30 32 34 36 38 
31 33 35 37 39 
40 42 44 46 48 
41 43 45 47 49 
50 52 54 56 58 
51 53 55 57 59 
60 62 64 66 68 
61 63 65 67 69 
70 72 74 76 78 
71 73 75 77 79 
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Resolução - Alternativa C.  
Fatos que ajudam: sabemos que cada dragão verde possuía 6 pernas e que cada dragão 
vermelho possuía 6 cabeças. Se houvesse a mesma quantidade total de pernas verdes e de 
cabeças vermelhas, haveria então a mesma a quantidade de dragões verdes e de dragões 
vermelhos. Porém, como havia 6 pernas verdes a menos do que o total de cabeças vermelhas, 
havia um dragão verde a menos em relação à quantidade de dragões vermelhos. 
Representando por 𝑛 a quantidade de dragões vermelhos, podemos escrever que 𝑛 − 1 
representa a quantidade de dragões verdes. Dessa forma, podemos montar a seguinte 
equação 2𝑛 + 4(𝑛 − 1) = 44, já que o total de caudas deve ser 44 e cada dragão verde possui 
4 caudas e cada dragão vermelho possui 2 caudas. 
Resolvendo esta equação temos: 
2𝑛 + 4(𝑛 − 1) = 44 <=> 2𝑛 + 4𝑛 − 4 = 44 <=> 6𝑛 = 48 <=> 𝑛 = 8. 
Concluímos que havia 8 dragões vermelhos nesse reino.  
 

 
 
1. Uma reta é traçada sobre um tabuleiro 4 × 4. Qual é o maior número possível de quadrados 
do tabuleiro que podem ser cortados em dois pedaços por essa reta? 
 
A) 3  B) 4  C) 6  D) 7  E) 8 
 
Resolução – Alternativa D. 
Fatos que ajudam: uma diagonal é um segmento de reta que une os vértices de dois 
lados não consecutivos de um polígono. Se traçarmos uma diagonal ligando dois vértices 
opostos dos extremos do tabuleiro, quatro quadrados do tabuleiro serão cortados em 
dois pedaços. Veja a figura ao lado. 
Dessa forma, basta traçar uma reta paralela a essa diagonal posicionada um pouco mais 
para baixo (ou para cima) que obteremos o resultado a seguir. 
Portanto até 7 quadrados desse tabuleiro podem ser cortados em dois pedaços por uma 
reta.  
 
2. Ao lado temos um hexágono convexo e um não convexo, 
respectivamente. Ambos têm seis ângulos internos. Qual é o maior 
número possível de ângulos internos retos de um hexágono? 
 
A) 2  B) 3  C) 4  D) 5  E) 6 
 
Resolução – Alternativa D. 
Fatos que ajudam: um ângulo reto tem sua medida igual a 90°. Um ângulo obtuso tem sua 
medida superior a 90°. A soma das medidas dos ângulos internos de um polígono qualquer pode 
ser calculada a partir da seguinte relação: 𝑆 = (𝑛 − 2) × 180°, em que 𝑛 é o número de lados 
desse polígono. Um hexágono é um polígono com 6 lados. 
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Observe que podemos calcular a soma das medidas dos ângulos internos de um hexágono da 
seguinte maneira: 
𝑆 = (6 − 2) × 180° = 4 × 180° = 720°. 
Por outro lado, note, através da figura, que um hexágono pode possuir um ângulo obtuso com 
medida superior a 180°. 
Dessa forma, basta notar que 720° = (5 × 90°) + 270°. 
Portanto um hexágono pode ter até 5 ângulos internos retos. 
 
3. Em um número natural de pelo menos dois algarismos, o algarismo das unidades foi 
apagado e o número tornou-se n vezes menor. Qual é o maior valor possível de n?  
 
A) 9  B) 10  C) 11  D) 19  E) 20 
 
Resolução – Alternativa D. 
Fatos que ajudam: verifique que, ao considerarmos números que tenham a partir de três casas 
decimais, quando retiramos o algarismo das unidades, a quantidade de vezes em que o número 
se torna menor diminui. 
Observe que, dentre os números de duas casas decimais, aqueles que possuem o 1 como 
algarismo da casa decimal das dezenas diminuem mais vezes quando retiramos o algarismo das 
unidades. 
O maior desses números é o 19 e, consequentemente, o que irá diminuir mais vezes quando 
retirarmos o algarismo 9, passando a se tornar o 1. Perceba que o número se tornou 19 vezes 
menor. 
Portanto o menor valor possível de n é 19. 
 
4. Num retângulo ABCD, os pontos P, Q, R e S são os pontos médios dos 
lados AB, BC, CD e AD, respectivamente. Se T é o ponto médio do 
segmento RS, que fração da área do retângulo ABCD é coberta pelo 
triângulo PQT? 
 

A) 5
1 6

 B) 1
4

 C) 1
5

 D) 1
6

 E) 3
8

 

 
Resolução – Alternativa B. 
Fatos que ajudam: triângulos congruentes possuem lados correspondentes com mesma medida 
e ângulos internos correspondentes com mesma medida. Consequentemente, as áreas de 
triângulos congruentes são iguais. 
Vamos, inicialmente, unir os pontos S e P, R e Q, através dos segmentos 𝑆𝑃 e 
𝑅𝑄, respectivamente. Dessa forma podemos obter quatro triângulos 
congruentes, que são os triângulos 𝑅𝐷𝑆, 𝑃𝐴𝑆, 𝑃𝐵𝑄 e 𝑅𝐶𝑄. Verifique que as 
áreas desses triângulos valem, juntas, metade da área do retângulo 𝐴𝐵𝐶𝐷. 
Vamos indicar por U o ponto médio do segmento 𝑃𝑄, que é lado do triângulo 
𝑃𝑄𝑇. 
 

R 

A B 

C D 

S 

P 

Q 

T 

U 
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Podemos traçar o segmento 𝑇𝑈, que une os pontos médios T e U. Desse modo podemos obter 
outros quatro triângulos congruentes, que são os triângulos 𝑃𝑆𝑇, 𝑇𝑈𝑃, 𝑇𝑈𝑄 e 𝑄𝑅𝑇. 
Note que dois desses triângulos compõem o triângulo 𝑃𝑄𝑇. Assim a área do triângulo 𝑃𝑄𝑇 vale 
metade da metade da área do retângulo 𝐴𝐵𝐶𝐷, ou seja, um quarto. 
Em cálculos: 
Á𝑟𝑒𝑎 𝑃𝑄𝑇

Á𝑟𝑒𝑎 𝐴𝐵𝐶𝐷
=  

1

2
×

1

2
=

1

4
. 

 
5. Maria tem seis cartões com um número inteiro escrito em cada um. Ela escolhe três cartões 
ao acaso e acha a soma desses números. Tendo feito isso para todas as possíveis escolhas de 
três cartões, ela descobriu que 10 dessas somas eram iguais a 16 e as outras 10 somas eram 
iguais a 18. Qual é o menor número dentre os escritos nos cartões?  
 
A) 2  B) 3  C) 4  D) 5  E) 6 
 
Resolução – Alternativa C. 
Fatos que ajudam: Maria obtém resultados iguais ao somar números presentes em cartas 
diferentes. Dessa forma, podemos concluir que algumas dessas cartas possuem números 
repetidos. 
Observe, inicialmente, que, se quisermos obter o número 18 somando três números iguais, mas 
de cartas diferentes, cada uma dessas cartas deverá apresentar o número 6. 
Por outro lado, não conseguimos obter o número 16 somando três números inteiros iguais. 
Porém sabemos que 16 = 6 + 6 + 4. Logo uma das cartas apresenta o número 4. 
Por fim, observe que nenhuma outra carta pode apresentar o número 4. Se apresentasse, 
chegaríamos a uma soma como 14 = 4 + 4 + 6, que não está dentro dos valores obtidos por 
Maria. 
Portanto cinco de suas cartas apresentam o número 6 e apenas uma delas apresenta o número 
4. 
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1. Na figura, a medida horizontal entre os lados das 
três faixas 1, 2 e 3 é sempre a. Essas faixas ligam 
duas linhas horizontais paralelas. Qual das faixas 
tem a maior área? 
  
A) Faixa 1  
B) Faixa 2 
C) Faixa 3  
D) As três faixas têm a mesma área. 
E) É impossível saber sem conhecer o valor de a. 
 
Resolução – Alternativa D. 
Fatos que ajudam: um paralelogramo é um quadrilátero com dois pares de lados paralelos. Um 
retângulo é um quadrilátero com dois pares de lados paralelos e com os quatro ângulos internos 
retos. Para calcular a área de qualquer um desses quadriláteros, basta multiplicar a medida da base 
pela medida da altura correspondente. 
Observe, inicialmente, que as faixas 1 e 2 possuem a mesma área, pois as bases dessas duas figuras 
medem a e suas alturas têm mesma medida. 
Por fim, note que a faixa 3 pode ser repartida em dois paralelogramos cujas bases medem a. 
Entretanto, como as alturas desses dois paralelogramos têm, juntas, a mesma medida da altura das 
faixas 1 e 2, conseguimos concluir que a área da faixa 3 é igual às áreas das faixas 1 e 2. 
Portanto as três faixas têm a mesma área. 
 
2. Três cantores fazem parte de uma rodada musical de 3 linhas iguais, cada um terminando de 
cantar após cantar 4 vezes. O segundo cantor começa quando o primeiro cantor começa a segunda 
linha e o terceiro cantor começa quando o primeiro cantor começa a terceira linha. Qual é a fração 
do tempo total em que os três cantores cantam juntos em relação ao tempo total do canto? 
 

A) 3
5

 B) 4
5

 C) 4
7

 D) 5
7

 E) 7
11

 

 
Resolução – Alternativa D. 
Fatos que ajudam: para verificarmos quais linhas são cantadas pelos três cantores juntos, basta 
encontrar quais delas são cantadas pelo primeiro cantor e pelo terceiro cantor juntos, pois, como 
o segundo cantor começa depois do primeiro e termina antes do terceiro, com certeza também 
canta as linhas cantadas pelos outros dois juntos. 
Observe que cada cantor canta por quatro vezes, ou seja, participa de quatro rodadas. Logo cada 
cantor canta doze linhas iguais. 
Além disso, sabemos que o terceiro cantor canta pela primeira vez no mesmo instante em que o 
primeiro cantor começa a sua terceira linha. Então podemos verificar que serão cantadas, ao todo, 
quatorze linhas. 
Por fim, note que o primeiro cantor não canta as duas últimas linhas das quatorze. 
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Dessa forma, somente dez linhas são cantadas pelos três cantores juntos. 
Portanto a fração do tempo em que os três cantores cantam juntos em relação ao tempo total do 

canto é  =  .  

 
3. Na adição ao lado, cada uma das letras X, Y e Z representa um algarismo não nulo. 
Qual algarismo é representado pela letra X? 
 
A) 1  B) 2  C) 7  D) 8  E) 9 

 
Resolução – Alternativa D. 
Fatos que ajudam: veja que cada uma das letras representa um algarismo, por isso X, Y e Z são 
distintos. Dessa forma vamos calcular o menor valor e o maior valor possíveis de se obter nessa 
adição, para encontrarmos informações a respeito dos algarismos representados por cada uma 
dessas letras. 
O menor valor possível de ser obtido nessa adição é 11 + 22 + 33 = 66. 
O maior valor possível de ser obtido nessa adição é 77 + 88 + 99 = 264. 
Assim, como nenhum algarismo é nulo e como a soma atinge a casa decimal das centenas, temos 
que Z = 1 ou Z = 2. 
Por outro lado, note que X + Y + Z = DX, em que D representa um algarismo na casa das dezenas. 
Perceba que Y + Z = 10 pois Z = 1 ou Z = 2, ou seja, não é possível atingir duas dezenas com esses 
valores mesmo que Y represente o algarismo de maior valor dentre os existentes. 
Decorre desse fato duas situações: 
Se Z=2, então Y= 8 e, assim, ZYX = 28X, o que não é verdade, pois a maior soma possível é 264. 
Logo Z=1 e, consequentemente, Y=9. 
Para descobrirmos o valor de X, vamos utilizar uma equação que representa a adição em 
questão: 
𝑋𝑋 + 𝑌𝑌 + 𝑍𝑍 = 𝑍𝑌𝑋 <=> 𝑋𝑋 + 99 + 11 = 19𝑋 <=> 𝑋𝑋 + 110 = 19𝑋. 
Veja a seguinte igualdade: 88 + 110 = 198. 
Desse modo, concluímos que X=8. 
 
4. Quatro quadrados, que se sobrepõem parcialmente, têm as medidas de 
seus lados em centímetros indicadas na figura. A soma das duas áreas 
cinzentas excede em quantos cm² a soma das duas áreas pretas? 
 
A) 0  B) 25  C) 36  D) 49  E) 64 
 
Resolução – Alternativa E. 
Fatos que ajudam: um quadrado é um quadrilátero com todos os lados de mesma medida. A 
área do quadrado é calculada multiplicando as medidas de dois de seus lados. Na figura em 
questão, observe que cada uma das regiões em branco é comum a um quadrado cinza e a um 
quadrado preto. 
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Para encontrarmos quanto a área de todas as regiões cinzentas excede a área de todas as regiões 
pretas basta realizar a subtração entre a soma das áreas dos quadrados cinzentos e a soma das 
áreas dos quadrados pretos. 
𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑠 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑛𝑧𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 = (11 × 11) + (7 × 7) = 121 + 49 = 170𝑐𝑚 . 
𝑆𝑜𝑚𝑎 𝑑𝑎𝑠 á𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑜𝑠 =  (9 × 9) + (5 × 5) = 81 + 25 = 106𝑐𝑚 . 
Portanto, a soma das duas áreas cinzentas excede a soma das duas áreas pretas em (170 −

160)𝑐𝑚² = 64𝑐𝑚² 
 
5. Janaína escreveu na parede de seu quarto, com tinta lavável, todos os 
números de 1 a 7 algarismos, contendo apenas os algarismos 0 e 1. Quantas 
vezes ela teve que escrever o algarismo 1?  
 
A) 128  B) 288  C) 448  D) 512  E) 896 
 
Resolução – Alternativa C. 
Fatos que ajudam: inicialmente podemos verificar que todos os números escritos por Janaína 
devem ter, na maior casa decimal, o algarismo 1. Em seguida, vamos listar os números escritos 
na parede que atingem até a quarta casa decimal, por exemplo: 
1 casa decimal: 1. 2 casas decimais: 10, 11. 3 casas decimais: 100, 101, 110, 111. 
4 casas decimais: 1000, 1001, 1010, 1100, 1011, 1101, 1110, 1111. 
Podemos observar a seguinte regularidade: com uma casa decimal há somente um número em 
que o algarismo 1 aparece uma vez; com duas casas decimais há um número em que o algarismo 
1 aparece uma vez e um número em que o algarismo 1 aparece duas vezes; com três casas 
decimais há um número em que o algarismo 1 aparece uma vez, dois números em que o 
algarismo 1 aparece duas vezes e um número em que o algarismo 1 aparece três vezes. Observe 
que esse padrão se mantém para os números com quatro casas decimais. 
Ao considerarmos essa regularidade, podemos estender as 
quantidades de vezes em que o algarismo 1 irá aparecer 
nos números com quaisquer quantidades de casas 
decimais e, curiosamente, representar a situação em 
questão através do Triângulo de Pascal. 
A primeira coluna nos diz que existem 7 números em que 
o algarismo 1 aparece uma vez. A segunda coluna nos diz 
que existem 21 números em que o algarismo 1 aparece 
duas vezes e assim por diante nas colunas do Triângulo. 
Portanto, para calcularmos a quantidade de vezes em que 
Janaína teve que escrever o algarismo 1 na parede, 
podemos realizar o seguinte cálculo: 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (7 × 1) + (21 × 2) + (35 × 3) + (35 × 4) + (21 × 5) + (7 × 6) + (1 × 7) 
= 7 + 42 + 105 + 140 + 105 + 42 + 7 = 448 𝑣𝑒𝑧𝑒𝑠. 
 

 
 

1 

1 1 

1 2 1 

1 3 3 1 

1 4 6 4 1 

1 5 10 10 5 1 

1 6 15 20 15 6 1 
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1. A expressão 2 + 2 é equivalente a qual expressão a seguir? 
  

𝐴)2  𝐵)2  𝐶)4  𝐷)4  𝐸)4  
 
Resolução – Alternativa A. 
Fatos que ajudam: sejam A, B e C números reais, com A ≠ 0. Vale a seguinte igualdade: 
𝐴 × 𝐴 = 𝐴 . 
Observe que 2 + 2 = 2 × 2 . 
Dessa forma, podemos utilizar a propriedade das potências descrita para simplificar esta 
expressão da seguinte maneira: 
2 × 2 = 2 × 2 = 2  = 2 . 

 
2. Para qual dos conjuntos de informações a seguir, temos um triângulo ABC que é, também, 
determinado, isto é, é único? 
 
A)  AB = 11 cm, BC = 19 cm, CA = 7 cm. 

B)  AB = 11 cm, BC = 6 cm, ( ) Oˆm 63BAC = . 

C)  AB = 11 cm, CA = 7 cm, ( ) Oˆm 128CBA = . 

D)  AB = 11 cm, ( ) Oˆm 63BAC = , ( ) Oˆm 128CBA = . 

E)  Para nenhum deles.  
 
Resolução – Alternativa E. 
Fatos que ajudam: a condição de existência de um triângulo é que a medida de qualquer lado 
seja menor do que as medidas dos outros dois lados restantes juntas. As medidas dos ângulos 
internos de um triângulo qualquer valem, juntas, 180°. Por fim, o lado de um triângulo com 
maior medida é o lado oposto ao maior ângulo interno. 
Observe, de imediato, que as alternativas A) e D) não representam triângulos: em A), a medida 
BC é maior do que as medidas AB e CA juntas. Em D) as medidas dos dois ângulos internos dados 
valem, juntas, mais de 180°. 
Já em C), como o ângulo de 128° é formado pelos segmentos 𝐴𝐵 e 𝐵𝐶, a medida AC deveria, 
consequentemente, ser a maior dentre as medidas dos lados do 
suposto triângulo. Como isso não acontece, já que AC = 7cm, temos 
que essa alternativa não descreve um triângulo. Veja ao lado a figura 
que representa essa situação. 
Por fim, note que, em B), o ângulo 𝐵𝐴𝐶 é formado pelos segmentos 
𝐴𝐵 e 𝐴𝐶, logo 𝐵𝐶 é o segmento oposto a esse ângulo. Além disso, a 
medida do ângulo formado pelos segmentos 𝐴𝐶 e 𝐵𝐶 deve ser superior à medida do ângulo 
𝐵𝐴𝐶, pois 𝐴𝐵 > 𝐵𝐶. Assim, o ângulo 𝐴𝐵𝐶 é o menor dos três ângulos internos e, 
consequentemente, o segmento 𝐴𝐶, oposto ao ângulo 𝐴𝐵𝐶, também é o menor.  
 

A B 

C 

128° 
11cm 
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Além disso, através da condição de existência dos triângulos, obtemos a seguinte informação: 
11 < 6 + 𝐴𝐶 <=> 𝐴𝐶 > 5𝑐𝑚. 
Portanto a alternativa B) pode representar um triângulo, desde que a medida do segmento 𝐴𝐶 
esteja compreendida no seguinte intervalo: 5 < 𝐴𝐶 < 6. Porém, como essa medida será 
representada por um número real, verificamos que este triângulo não é unicamente 
determinado. 
Assim nenhuma das alternativas anteriores descreve um triângulo que é unicamente 
determinado. 
 
3. Duas gaivotas brancas e oito gaivotas cinzentas voam sobre um rio. 
Subitamente, todas elas pousam ao acaso numa margem desse rio, formando 
uma linha reta. Qual é a probabilidade de que as duas gaivotas brancas 
estejam uma ao lado da outra? 
 

A)   B)   C)   D)   E)  

 
Resolução – Alternativa A. 
Fatos que ajudam: para verificar a probabilidade de ocorrência de qualquer evento basta 
calcular a razão entre a quantidade de eventos favoráveis e a quantidade de eventos possíveis. 
Como queremos calcular a probabilidade de duas gaivotas brancas estarem sempre uma ao lado 
da outra vamos, inicialmente, considerar as situações nas quais essas duas estão fixadas como 
um grupo e verificar de quantas maneiras este grupo pode estar disposto nas posições 
disponíveis da fila. 
Uma vez que essas duas gaivotas devem estar sempre juntas, sendo consideradas como um 
grupo, observe que existem 9 diferentes maneiras desse grupo estar disposto nas posições da 
fila. Dessa maneira, há 9 eventos favoráveis. 
Por outro lado, para calcularmos a quantidade de eventos possíveis basta notarmos que esse 
grupo de duas gaivotas brancas deve ser tomado dentre um total de dez gaivotas. Assim, basta 
calcular a combinação de 10 gaivotas tomadas duas a duas da seguinte maneira: 

𝐶 , =
10!

2! × (10 − 2)!
=

10 × 9 × 8!

2 × 8!
= 45. 

Por fim, obtemos a probabilidade em questão da seguinte forma: 

𝑃 =
9

45
=

1

5
. 

 
4. Sabemos que 10 + 1 é um múltiplo de 101 e n é um número de dois dígitos. Qual é o maior 
valor possível de n?  
A) 92  B) 94  C) 96  D) 98  E) 99 
 

Resolução – Alternativa D. 

Fatos que ajudam: 101 divide 10 + 1, já que este último é um múltiplo de 101. Por outro lado, 
veja que 101 = 10 + 1. 
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Dessa forma, podemos reescrever 10 + 1 da seguinte maneira: 

10 + 1 = (10 + 1) × (10 − 10 + 10 − 10 + ⋯ + 1). 

Observe, inicialmente, que 𝑛 = 98 satisfaz a igualdade em questão: 

10 + 1 = (10 + 1) × (10 − 10 + 10 − 10 + ⋯ + 1).  

Dessa forma, podemos dizer que 101 divide 10 + 1 quando 𝑛 = 98, ou seja, que existe um 
inteiro não nulo 𝑘 tal que 10 + 1 = 101 × 𝑘. 

Observe a mesma situação quando 𝑛 = 99. 

10 + 1 = (10 × 10) + 1 = (10 × 10 ) + (10 − 9) = 10 × (10 + 1) − 9 

= (10 × 101𝑘) − 9 = 1010𝑘 − 9. 

Veja que, se 101 dividisse 10 + 1, então 101 também dividiria 1010𝑘 − 9. 

Acontece que 101 divide 1010𝑘, mas não divide −9. Dessa forma, quando 𝑛 = 99, a igualdade 
não é satisfeita. 

Portanto o maior valor possível de 𝑛 é 98. 

 
5. Chamamos de estranhos dois segmentos que unem dois vértices de um 
hexágono regular e que não se interceptam. Na figura ao lado, podemos ver 
um par de segmentos estranhos e dois pares de segmentos que não são 
estranhos. Quantos pares de segmentos estranhos existem? 
 
A) 26  B) 28  C) 30  D) 34  E) 36 
 
Resolução – Alternativa C. 
Fatos que ajudam: um hexágono regular é um polígono com 6 lados de 
mesma medida. Dois vértices do hexágono podem ser ligados por um lado 
ou por uma diagonal deste polígono. Um lado é um segmento que liga dois 
vértices consecutivos do polígono e uma diagonal é um segmento que liga 
dois vértices não consecutivos do polígono. 
Dessa forma, vamos analisar quantos pares de segmentos estranhos podem 
ser formados com cada um dos lados do hexágono em questão. Veja que o 
lado do hexágono representado em vermelho está presente em cinco 
diferentes pares de segmentos estranhos, que são pares formados com cada 
um dos cinco segmentos verdes. 
Portanto, como o hexágono possui 6 lados, existem ao todo 6 x 5 = 30 pares 
de segmentos estranhos. 
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