Olá Comunidade Canguru!
Seguem abaixo as resoluções comentadas das questões enviadas dia 30.04.2020.
Até breve!
Equipe Canguru

1. Qual das 5 folhas desdobradas abaixo corresponde à folha que está dobrada ao
lado?

A)

B)

C)

D)

E)

Resolução - Alternativa C
Perceba que para descobrirmos o formato da folha original vamos desdobrar a folha
dobrada duas vezes: a primeira vez será pela linha vermelha e a segunda vez será pela linha
verde, como mostra a figura ao lado.
Ao desdobrarmos a folha pela primeira vez, através da linha vermelha, obtemos a imagem 1.
Ao desdobramos a folha pela segunda vez, através da linha verde, obtemos a imagem 2, que
equivale a alternativa C.
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2. Uma máquina de ginástica não pode ser usada por qualquer pessoa,
conforme indicado na figura. Qual das pessoas a seguir pode usar essa
máquina?
A) Ana, com 17 anos e 56 kg
B) Beto, com 81 anos e 80 kg
C) Célia, com 29 anos e 92 kg
D) Dalva, com 18 anos e 44 kg
E) Eliomar, com 79 anos e 79 kg
Resolução – Alternativa E.
Fatos que ajudam: para uma pessoa poder usar a máquina de ginástica ela não pode satisfazer
somente uma das condições de uso, ou seja, peso ou idade. Ela deve satisfazer as duas condições
de uso.
Vamos, portanto, analisar cada uma das alternativas:
A) Ana não pode usar, pois é menor de 18 anos.
B) Beto não pode usar, pois é maior de 80 anos.
C) Célia não pode usar, pois tem mais de 80 kg.
D) Dalva não pode usar, pois tem menos de 45 kg.
E) Eliomar pode usar, pois sua idade e peso estão dentro dos intervalos permitidos.

3. Sofia adora passear de carro com seu pai e anotar os números das placas de
outros carros. Ontem, ela anotou os seguintes números: 1234, 5678 e 1357.
Hoje, ao passear novamente com seu pai, ela anotou o número de uma placa
curiosamente igual ao resultado obtido ao adicionar dois dos números anotados
ontem e subtrair desta soma o número restante anotado ontem. Qual dos
números a seguir pode ser o número da placa que Sofia anotou hoje?
A) 3087

B) 4444

C) 5555

D) 8269

E) Impossível saber

Resolução – Alternativa C.
De acordo com o enunciado, os números que Sofia anotou das placas são:
Placa 1: 1234
Placa 2: 5678
Placa 3: 1357
Observe os seguintes números que podem ser aqueles que Sofia anotou hoje:
1. Placa 1 + Placa 2 - Placa 3 = 1234 + 5678 – 1357 = 5555.
2. Placa 1 + Placa 3 - Placa 2 = 1234 + 1357 -5678 = - 3087.
3. Placa 2 + Placa 3 - Placa 1 = 5678 + 1357 – 1234 = 5081.
Veja que o segundo resultado não é possível, pois as placas apresentam somente números
positivos. Por outro lado, as alternativas não apresentam o número 5081.
Portanto, o número que Sofia anotou hoje é 5555.
4. Se o Dragão Vermelho tivesse 6 cabeças a mais do que o Dragão Verde, os dois, juntos, teriam
34 cabeças. Mas o Dragão Vermelho tem 6 cabeças a menos do que o Dragão Verde. Quantas
cabeças tem o Dragão Vermelho?
A) 6

B) 8

C) 12

D) 14

E) 16

Resolução – Alternativa B.
Fatos que ajudam: observe que o enunciado mostra uma situação em que o Dragão Vermelho
possui cabeças a mais do que o Dragão Verde. Vamos analisar os resultados que obtemos quando
consideramos quantidades iguais ou menores de cabeças entre os dois Dragões.
Se o Dragão Vermelho tivesse 6 cabeças a mais do que o Dragão verde eles teriam juntos 34
cabeças. Mas o Dragão Vermelho não tem 6 cabeças a mais do que o Dragão Verde. Por outro lado,
se os dois dragões tivessem quantidades iguais de cabeças, eles teriam, juntos, 34 – 6 = 28 cabeças.
E assim cada um deles teria 14 cabeças.
Mas veja que o Dragão Vermelho tem 6 cabeças a menos do que o Dragão Verde, portanto o Dragão
Vermelho possui 14 – 6 = 8 cabeças.

5. A figura ao lado foi desenhada em um papel e recortada para que fosse possível
realizar a montagem de uma casa. Qual das casas abaixo pode, com certeza, ter
sido montada com o recorte do desenho?

A)

B)

C)

D)

E)

Resolução – Alternativas A e B.
Fatos que ajudam: ao montarmos a casa usando o recorte do desenho conseguiremos ver o teto
preto, a porta na frente da casa e o pontinho preto na lateral esquerda da casa.
Dessa forma, vamos analisar cada uma das alternativas:
A alternativa E) pode ser eliminada, pois a porta da casa não se encontra em uma de suas
laterais, mas sim em sua frente.
As alternativas C) e D) podem ser eliminadas pois, ao imaginarmos a casa montada, conseguimos
notar que o pontinho preto deve estar na lateral esquerda da casa e não na lateral direita.
Por fim, a imagem da casa representada na alternativa A) está de acordo com sua vista traseira,
pois, mesmo não conseguindo visualizar onde está a porta, o desenho satisfaz as condições
desejadas, pois o pontinho preto está em sua lateral esquerda. Além disso, a imagem
representada pela alternativa B) nos garante total certeza de que o pontinho preto e a porta
estão posicionados corretamente.
Portanto, essas duas alternativas apresentam casas que podem ter sido montadas com o recorte
do desenho.

1. Sofia desenhou e coloriu alguns cangurus na seguinte ordem: um azul, um verde, um vermelho,
um preto, um amarelo, um azul, um verde, um vermelho, um preto e assim em diante. Se ela
continuar desenhando e colorindo nesta mesma ordem, qual será a cor do 17º canguru?
A) Azul

B) Verde

C) Vermelho

D) Preto

E) Amarelo

Resolução – Alternativa B.
A sequência de 5 cores que Sofia utiliza para colorir os cangurus é distribuída na seguinte ordem:
azul - verde - vermelho - preto – amarelo. Precisamos descobrir quantas vezes essa mesma
sequência irá se repetir quando Sofia pinta 17 cangurus. Faremos isto dividindo a quantidade de 17
cangurus que serão coloridos pela quantidade de 5 cores existentes na sequência.
Observe que 17 = (3 x 5) + 2. Assim, descobrimos que essa sequência irá se repetir 3 vezes e que
restarão 2 cangurus coloridos por Sofia na mesma ordem. Portanto o 17º canguru terá a mesma
cor do segundo canguru, ou seja, verde.
2. O porco espinho Marco reclamou para seus amigos: “Se eu tivesse pego o dobro de maçãs
do que eu realmente peguei, eu teria 24 maçãs a mais do que eu tenho agora”. Quantas
maçãs o porco espinho Marco pegou?
A) 48

B) 24

C) 42

D) 12

E) 36

Resolução – Alternativa B.
Fatos que ajudam: Pegar o dobro de uma quantidade significa pegar duas vezes esta mesma
quantidade.
Se Marco tivesse pegado o dobro de maçãs que pegou, ele ficaria com a quantidade de maçãs que
já tem mais essa mesma quantidade. Como esta quantidade a mais que ele poderia ter pegado
representa 24 maçãs, então a quantidade de maçãs que ele já possui é exatamente igual a 24.
3. A construção mostrada na figura ao lado pesa 189 gramas. Quanto pesa cada um dos
cubos que a compõem?
A) 29 gramas

B) 25 gramas

C) 21 gramas

D) 19 gramas

E) 17 gramas

Resolução – Alternativa C.
Fatos que ajudam: observe que cada um dos dois cubos presentes na camada
superior da figura está apoiado em outro cubo. Ou seja, embaixo de cada
cubo pintado de verde na figura ao lado, existe outro cubo que não está
visível.
Dessa forma, a figura apresenta um total de 9 cubos. Assim, para determinarmos quanto cada um
deles pesa, basta dividirmos o peso total da construção pela quantidade de cubos existentes nela,
ou seja: 189 ÷ 9 = 21 gramas.

4. Se os lados de cada quadrado da malha medem 1cm, qual é a área da letra N?
A) 14 cm2

B) 15 cm2

C) 16 cm2

D) 17 cm2

E) 18 cm2

Resolução – Alternativa E.
Fatos que ajudam: podemos obter o valor da área de um quadrado multiplicando
os valores das medidas de dois seus lados. Como o lado de cada quadrado da malha mede 1 cm,
então sua área vale 1cm². Além disso, observe abaixo uma regularidade presente na faixa da letra
N que está na diagonal.
Veja que cada figura em vermelho tem ao seu lado sua correspondente na cor
cinza, e que, também, completa perfeitamente um quadradinho da malha.
Desta maneira, podemos verificar que a letra N é formada por 18 quadradinhos da
malha e, portanto, tem área igual a 18cm²
5. Numa loja de brinquedos de pelúcia, o preço de um cachorro e três ursos é igual ao preço de
quatro cangurus. Três cachorros e dois ursos também têm o mesmo preço de quatro cangurus. O
que é mais caro: o cachorro ou o urso?
A) O cachorro é mais caro: o seu preço é duas vezes o preço do urso.
B) O urso é mais caro: o seu preço é duas vezes o preço do cachorro.
C) O cachorro e o urso têm o mesmo preço.
D) O urso é mais caro: o seu preço é três vezes o preço do cachorro.
E) O cachorro é mais caro: o seu preço é três vezes o preço do urso.
Resolução – Alternativa B.
Observe que o preço de um cachorro e três ursos é igual ao preço de quatro cangurus. Por outro
lado, o preço de três cachorros e dois ursos também é igual ao preço de quatro cangurus. Desta
maneira, podemos verificar que um cachorro e três ursos valem o mesmo do que três cachorros e
dois ursos.
Note que diferença dessas duas compras é que um urso da primeira compra foi substituído por dois
cachorros na segunda compra. Portanto o preço de um urso é igual ao preço de dois cachorros,
logo o urso é mais caro.

1. A soma dos números em cada um dos dois círculos maiores deve ser
igual a 55. Qual número deve estar no lugar da letra A?
A) 9

B) 10

C) 13

D) 16

E) 17

Resolução – Alternativa B.
Os números de cada círculo devem valer juntos, 55.
Veja, no círculo da esquerda, que já temos 7 + 13 + 2 + 14 + 11 = 47. Então B = 55 – 47.
Portanto B = 8.
Observe que no círculo da direita já temos 9 + 9 + 8 + 11 + 8 = 45. Então A = 55 – 45.
Portanto A =10.
2. Benito tem 20 bolas pequenas de diferentes cores: verde, amarela, azul e preta. 17 dessas
bolas não são verdes, 5 são pretas e 12 não são amarelas. Quantas bolas azuis Benito tem?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 8

E) 15

Resolução – Alternativa B.
Fatos que ajudam: observe que, dentre as 20 bolas de Benito, 17 com certeza não são verdes,
logo 3 bolas são verdes. Da mesma forma, 12 bolas com certeza não são amarelas, logo 8 bolas
têm essa cor.
Note que já sabemos as cores de algumas bolas, dentre o total de 20 bolas de Benito: 3 são
verdes, 8 são amarelas e 5 são pretas. Logo, basta descartá-las, para encontrarmos a quantidade
de bolas azuis. Então Benito tem 20 – 3 – 5 – 8 = 4 bolas azuis.
3. A imagem ao lado mostra o palhaço Davi dançando no topo de duas bolas e uma caixa
cúbica. O raio da bola inferior é 6 dm, igual a três vezes o raio da bola superior. O lado da
caixa cúbica é 4 dm maior do que o raio da bola superior. Qual é a altura que o palhaço
Davi está acima do solo?
A) 14 dm

B) 20 dm

C) 22 dm

D) 24 dm

E) 28 dm

Resolução – Alternativa C.
Fatos que ajudam: Lembre-se de que a medida do raio de uma circunferência corresponde à
distância entre o centro e outro ponto qualquer dessa circunferência.
Se o raio da bola inferior mede 6 dm e isso corresponde a 3 vezes o raio da bola superior, então
o raio da bola superior deve medir 6 ÷ 3 = 2 dm. Se o lado da caixa cúbica é 4 dm maior do que
o raio da bola superior, então o lado da caixa deve medir 4 + 2 = 6 dm.
Portanto, Davi está a uma altura de 6 + 6 + 2 + 2 + 6 = 22 dm acima do solo.

4. Quantos são os caminhos mais curtos que existem, passando pelas arestas do
cubo, que vão do vértice A ao vértice B?
A) 4

B) 6

C) 3

D) 12

E) 16

Resolução – Alternativa B.
Fatos que ajudam: num cubo, todas as arestas têm a mesma medida. Por outro
lado, observe que, partindo do ponto A, existem três caminhos diferentes para se
percorrer uma primeira aresta do cubo: pode-se caminhar para direita, para cima
e para o fundo. Verifique que, feitos esses caminhos, cada um deles fornece duas
possibilidades distintas de se terminar o percurso até o ponto B.
Veja as seguintes possibilidades de caminhos:
Aqueles representados por verde e rosa correspondem aos caminhos tomados quando se parte
do ponto A e se caminha, inicialmente, para a direita.
Aqueles representados roxo e laranja correspondem aos caminhos tomados quando se parte do
ponto A e se caminha, inicialmente, para cima.
Aqueles representados por azul e amarelo correspondem aos caminhos tomados quando se
parte do ponto A e se caminha, inicialmente, para o fundo.
Portanto existem 6 caminhos diferentes que atendem a essas condições.
5. Frederico construiu um paralelepípedo retangular usando três blocos, cada um
formado por 4 cubos iguais, conforme a figura. Dois dos blocos estão
completamente visíveis na figura. Qual é o formato do terceiro bloco?

A)

B)

C)

D)

E)

Resolução – Alternativa D.
Fatos que ajudam: sabemos que a figura construída por Frederico é um
paralelepípedo retangular, por isso não podem existir espaços vazios em sua
construção. Note que, na camada superior de cubos do paralelepípedo, podem ser
vistos 6 cubos. Logo também existem 6 cubos na face inferior e, desta maneira, o
bloco que procuramos completa perfeitamente o paralelepípedo, pois existem 3
blocos formados por 4 cubos cada.
As flechas verdes indicam os locais, na camada inferior de cubos, em que se encontram os cubos
do bloco que completa perfeitamente o paralelepípedo:
Portanto, o terceiro bloco apresenta o seguinte e formato:

1. Qual das 5 folhas desdobradas abaixo corresponde à folha que está
dobrada ao lado?

A)

B)

C)

D)

E)

Resolução - Alternativa C
Fatos que ajudam: observe que a figura do enunciado foi obtida através de duas dobras
realizadas na folha em questão e cortes feitos em dois lados consecutivos da folha dobrada.
Note que os cortes são iguais porém foram feitos em lados consecutivos da folha dobrada
resultando em figuras iguais, mas em direções diferentes. Em seguida, vamos desfazer a
segunda dobra da folha pelo lado direito da figura anterior. Veja abaixo a sequência de imagens.
Passo 1:

Passo 2:

2. Uma garrafa e um copo comportam juntos o mesmo que uma jarra. Uma garrafa comporta o
mesmo que um copo e uma caneca juntos. Três canecas comportam juntas o mesmo que duas
jarras. Uma caneca comporta o mesmo que:
A) 3 copos

B) 4 copos

C) 5 copos

D) 6 copos

E) 7 copos

Resolução – Alternativa B
Fatos que ajudam: vamos representar a garrafa, a jarra, o copo e a caneca pelas letras 𝐺, 𝐽, 𝐶 e
𝐾, respectivamente. Assim podemos montar um sistema de equações que nos ajuda a
estabelecer uma relação entre as quantidades comportadas por canecas e por copos.
Observe, a seguir, o sistema de equações numeradas de acordo com as informações fornecidas
pelo enunciado:
𝐺+𝐶 =𝐽
(𝐼)
𝐺 = 𝐶 + 𝐾 (𝐼𝐼)
(𝐼𝐼𝐼)
3𝐾 = 2𝐽
Veja que podemos incluir na equação (𝐼𝐼𝐼) os dados da equação (𝐼) da forma a seguir:
3𝐾 = 2 × (𝐺 + 𝐶)

Por outro lado, podemos utilizar os dados da equação (𝐼𝐼) na última equação, para obtermos
uma nova equação que relaciona somente canecas e copos da seguinte maneira:
3𝐾 = 2 × (𝐶 + 𝐾 + 𝐶) <=> 3𝐾 = 4𝐶 + 2𝐾 <=> 𝐾 = 4𝐶.
Concluímos que uma caneca comporta o mesmo que quatro copos.
3. A figura mostrada ao lado é recortada de uma folha e dobrada para
formar um cubo. Qual face do cubo ficará oposta à face marcada com o x?
A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

Resolução – Alternativa E
Fatos que ajudam: um cubo é um sólido com seis faces quadradas e de mesmas dimensões
distribuídas entre uma face superior, quatro faces laterais e uma face inferior.
Observe, inicialmente, as três faces indicadas pelas letras 𝑏, 𝑥 e 𝑐 dispostas lado a lado
numa mesma fileira. Devido a quantidade de faces posicionadas dessa maneira,
podemos verificar que se tratam de faces laterais do cubo. Decorre disso que a face
indicada pela letra 𝑎 é a face superior do cubo.
Note que pelo mesmo motivo mencionado anteriormente, a face representada pela
letra 𝑑 é a face inferior do cubo e, consequentemente, a face representada pela letra 𝑒
é a face lateral restante. Veja, ao lado, a representação do cubo em questão.
4. Uma folha quadrada transparente foi deixada sobre uma mesa e João escreveu a letra F
nesta folha. Depois ele girou a folha em sentido horário de 90o, virou a folha pelo lado
esquerdo e por fim girou a folha no sentido anti-horário de 180o. Após esses movimentos, qual
é a imagem que João vê?
C)

F

B)

D)

F

A)

E)

Resolução – Alternativa E
Fatos que ajudam: As setas nas cores azul e vermelha presentes na figura ao lado
representam giros nos sentidos horário e anti-horário, respectivamente. Observe que
um giro de 90° levará cada lado do quadrado para uma posição seguinte, enquanto um
giro de 180° levará cada lado do quadrado para duas posições seguintes no sentido em
questão.
Vamos analisar os movimentos feitos por João. João girou a folha 90° em sentido horário. Em
seguida, virou a folha pelo seu lado esquerdo. Por fim, girou a folha 180° em sentido antihorário. Veja abaixo a representação da sequência descrita:

5. Em uma prateleira há 50 livros, distribuídos entre Matemática e Física. Dois livros de Física
não ficam lado a lado, mas cada um dos livros de Matemática tem um outro livro de
Matemática ao seu lado. Qual das afirmações abaixo pode ser falsa?
A) Há, pelo menos, 32 livros de Matemática.
B) Há, no máximo, 17 livros de Física.
C) Há três livros de Matemática um ao lado do outro.
D) Se o número de livros de Física é 17, então um deles é o primeiro ou o
último na prateleira.
E) Entre 9 livros consecutivos há, pelo menos, 6 livros de Matemática.
Resolução – Alternativa C
Fatos que ajudam: os livros de Física nunca estão lado a lado nesta prateleira, entretanto cada
livro de Matemática está sempre acompanhado de, pelo menos, um outro livro de Matemática.
Isso nos diz que existe, ao menos, um livro de Física na prateleira e que a quantidade destes
livros pode variar, de acordo com as quantidades de livros de Matemática existentes. Desta
maneira, se o primeiro livro da prateleira fosse de Física, por exemplo, o livro de Física mais
próximo ao primeiro só poderia ser encontrado na quarta posição da prateleira, e assim por
diante. Portanto, vamos analisar a seguir, a situação na qual mais livros de Física aparecem nessa
prateleira.
Se o primeiro livro da prateleira fosse de Física, poderiam existir, no máximo, 16 outros livros de
Física, totalizando 17 destes. Além disso, o último deles estaria na 49ª posição, pois
49=1+(16×3).
Note que, nessa situação descrita, entre quaisquer dois livros de Física, existem somente dois
livros de Matemática.
Assim, podem existir nesta prateleira, no máximo, 17 livros de Física e, consequentemente, 33
livros de Matemática no mínimo.
Decorre desses fatos, que as alternativas A), B), D) e E) são sempre verdadeiras. Porém a
alternativa C) pode ser falsa.

1. Uma fatia correspondente a 15% de um bolo circular é cortada, conforme
mostrado na figura. Qual a medida do ângulo assinalado com o ponto de
interrogação?
A) 30°

B) 45°

C) 54°

D) 15°

E) 20°

Resolução – Alternativa C
Fatos que ajudam: o ângulo descrito por uma circunferência mede 360°.
Observe que a fatia cortada corresponde a 15% do bolo circular e o ângulo descrito por essa
fatia equivale a mesma porcentagem do ângulo descrito pelo bolo. Sendo assim, podemos
calcular sua medida da seguinte maneira:
15
𝑚(? ) =
× 360° = 54°.
100
2. Em um triângulo ABC, o ângulo 𝐶 mede o triplo do ângulo 𝐴, o ângulo 𝐵 mede o dobro do
ângulo 𝐴. Então, o triângulo ABC:
A) é equilátero
B) é isósceles
C) tem um ângulo obtuso
D) tem um ângulo reto
E) só possui ângulos agudos
Resolução – Alternativa D
Fatos que ajudam: as medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer valem, juntas,
180°. Um ângulo agudo tem sua medida inferior a 90°, um ângulo reto tem sua medida
exatamente igual a 90° e um ângulo obtuso tem sua medida superior a 90°. Num triângulo
isósceles, as medidas dos dois ângulos internos da base são iguais e, consequentemente, dois
de seus lados têm mesma medida. Num triângulo equilátero todos os ângulos internos têm
mesma medida, assim como todos os seus lados.
Vamos representar por α a medida do ângulo 𝐴. Consequentemente, as medidas dos ângulos 𝐵
e 𝐶 , valem 2α e 3α, respectivamente, pois suas medidas correspondem ao dobro e ao triplo da
medida do ângulo 𝐴.
Como 𝐴, 𝐵 e 𝐶 são os ângulos internos do triângulo ABC, podemos montar a seguinte equação:
𝛼 + 2𝛼 + 3𝛼 = 180° <=> 6𝛼 = 180° <=> 𝛼 = 30°.
Sendo assim, 𝑚 𝐴 = 30°, 𝑚 𝐵 = 60° e 𝑚 𝐶 = 90° e, portanto, o triângulo ABC possui um
ângulo reto, que é o ângulo 𝐶 .

3. Na figura 1, a área do quadrado é igual a a. A área de cada um dos círculos nas duas figuras é
igual a b. Três círculos são dispostos lado a lado como mostra a Figura 2. Se amarrarmos esses três
círculos sem movimentá-los com um fio que seja o menor possível, qual será a área dentro da região
delimitada pelo fio?

A) 3b

B) 2a+b

C) a+2b

D) 3a

E) a+b

Resolução – Alternativa B
Fatos que ajudam: quando traçamos um eixo vertical dividindo um quadrado ao meio,
obtemos duas regiões simétricas e, consequentemente, com mesma área. O mesmo
ocorre com o círculo. Assim, ao dividirmos a figura ao lado nas linhas tracejadas,
obtemos duas regiões simétricas e com mesma área.
Note que, se amarrarmos os três círculos com um fio nas condições desejadas,
obtemos a figura ao lado.
Para calcularmos a área da região delimitada pelo fio podemos reparti-la da
seguinte maneira:
Verificamos, portanto, que a região delimitada pelo fio equivale às regiões de dois quadrados e
de um círculo juntas. Logo:
Á𝑟𝑒𝑎 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 2𝑎 + 𝑏.
4. Um canguru corre em direção a uma cerca e retorna ao ponto de partida, levando, ao todo, 15
minutos. Sua velocidade no percurso de ida até a cerca é de 5 m/s e sua velocidade no percurso de
volta é de 4 m/s. Qual é a distância do ponto de partida até a cerca?
A) 4,05 km

B) 8,1 km

C) 0,9 km

D) 2 km

E) É impossível determinar

Resolução – Alternativa D
Fatos que ajudam: observe que as velocidades do canguru, nos percursos de ida e de volta, foram
descritas em metros por segundo. Dessa forma o cálculo da velocidade pode ser feito através da
razão entre a distância percorrida, em metros, e o intervalo de tempo decorrido, em segundos. Por
fim, note que a distância é a mesma nos percursos de ida e de volta, já que se refere ao trecho que
separa o ponto de partida e a cerca.

Vamos representar por 𝑑 a distância entre o ponto de partida e a cerca e por 𝑡 e 𝑡 os intervalos
de tempo decorridos nos percursos de ida e de volta, respectivamente.
A partir do cálculo das velocidades nos dois percursos, obtemos as seguintes igualdades:
5=

𝑑
<=> 𝑑 = 5𝑡 ;
𝑡

4=

𝑑
<=> 𝑑 = 4𝑡 ;
𝑡

5𝑡 = 4𝑡 .

Por outro lado, sabemos que o percurso total durou 15 minutos. Decorre disso:
𝑡 + 𝑡 = 15 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 = (15 × 60) 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 = 900 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠.
Dessa forma podemos montar o seguinte sistema:
5𝑡 = 4𝑡
<=>
𝑡 + 𝑡 = 900

5𝑡
5
9
=𝑡
<=> 𝑡 + 𝑡 = 900 <=> 𝑡 = 900 <=>
4
4
4
𝑡 + 𝑡 = 900

𝑡 = 400 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠.
Portanto, utilizando a primeira das igualdades verificamos que a distância do ponto de partida
até a cerca é:
𝑑 = 5 × 400 = 2000 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 = 2𝑘𝑚.
5. As crianças A, B, C e D fizeram as seguintes afirmações:
A: “B, C e D são meninas”.
B: “A, C e D são meninos”.
C: “A e B estão mentindo”.
D: “A, B e C estão dizendo a verdade”.
Quantas crianças estão dizendo a verdade?
A) 0

B)1

C) 2

D) 3

E) Não é possível saber

Resolução – Alternativa B
Fatos que ajudam: para conseguirmos julgar quais afirmações são verdadeiras ou falsas vamos
procurar pares ou trios de afirmações que sugerem ideias contrárias, assim como aquelas feitas
pelas crianças A e B. A partir desse método é possível encontrar contradições em algumas dessas
ideias.
Vamos observar, inicialmente, a afirmação da criança C: se ela estivesse dizendo a verdade, então
as crianças A e B estariam, ambas, mentindo e não conseguiríamos dizer se C e D são meninas ou
meninos. Por isso, concluímos que a criança C está mentindo e, consequentemente, que uma das
crianças, dentre A e B, está dizendo a verdade. Analisando a afirmação da criança D que diz que as
crianças A, B e C estão dizendo a verdade. Isso é falso, pois já sabemos que a criança C está
mentindo e uma criança, dentre A e B, também está mentindo.
Portanto apenas uma criança está dizendo a verdade.

1. Ao fazer uma viagem de trem, Lisa notou que estava no sétimo vagão ao contar desde a
locomotiva. Marco encontrava-se à frente de Lisa, com um vagão entre o seu e o dela, sentandose no sexto vagão a partir do final do trem. Quantos vagões há neste trem?
A) 15

B) 14

C) 13

D) menos de 13

E) Não é possível saber

Resolução - Alternativa D
Fatos que ajudam: observe que existem 6 vagões à frente daquele em que Lisa se encontrava.
Da mesma forma, existem 5 vagões atrás daquele em que Marco se encontrava.
Note que dentre os 6 vagões à frente de Lisa estava o vagão de Marco. Assim como dentre os 5
vagões atrás de Marco estava o vagão de Lisa. Lembrando que existe um vagão entre cada um
daqueles nos quais Lisa e Marco se encontravam, podemos realizar o cálculo da quantidade de
vagões do trem da seguinte maneira: 6 + 5 − 1 = 10 vagões.
Veja abaixo a representação do trem, no qual dentro do vagão vermelho estava Lisa e dentro do
vagão verde estava Marco.

2. A média de alunos aceitos em uma escola nos quatro anos, de 2016 a 2019, é de 325 alunos por
ano. A média de alunos aceitos na escola nos cinco anos, de 2016 a 2020, é 20% maior do que a
anterior. Quantos alunos a escola aceitou em 2020?
A) 650

B) 600

C) 455

D) 390

E) 345

Resolução – Alternativa A
Fatos que ajudam: uma média aritmética que serve para descrever determinado fenômeno que
desejamos destacar, é calculada pela razão entre os valores atribuídos juntos ao fenômeno e a
quantidade de valores existentes. A média de alunos aceitos na escola num determinado período,
em anos, foi calculada pela razão entre o número total de alunos aceitos pela escola nesse período
e a quantidade de anos em questão.
Vamos representar por 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 e 𝑥 as quantidades de alunos aceitos pela escola nos
anos 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, respectivamente.
Sabemos que a média dos alunos aceitos nos quatro primeiros anos destacados é 325. Podemos
montar a seguinte equação:
𝑥 +𝑥 +𝑥 +𝑥
= 325 <=> 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 = 4 × 325 = 1300.
4

Por outro lado, sabemos que a média dos alunos aceitos nos últimos cinco anos corresponde a
120% da média dos alunos aceitos nos quatro primeiros anos.
Portanto podemos montar a seguinte equação:
𝑥 +𝑥 +𝑥 +𝑥 +𝑥
120
1300 + 𝑥
=
× 325 <=>
= 390 <=> 1300 + 𝑥 = 1950 <=
5
100
5
>
𝑥 = 650.
Logo a escola aceitou 650 alunos em 2020.
3. Construímos um triângulo numérico com um número inteiro maior
do que 1 em cada casa, de acordo com as instruções ao lado. Qual
dos números das alternativas abaixo não pode ser escrito na casa
pintada de cinza?
A) 154

B) 100

C) 90

D) 88

INSTRUÇÕES

E) 60

Resolução – Alternativa A
Fatos que ajudam: as instruções nos sugerem que cada número inteiro escolhido para começarmos
a preencher o triângulo numérico será decomposto em dois de seus múltiplos que, da mesma
maneira, também serão decompostos em dois de seus múltiplos cada. Observe, no entanto, que
dois números vizinhos do triângulo numérico deverão ter sempre um múltiplo em comum. Assim,
para que um número possa ser escrito na casa cinza sua decomposição deve conter, ao menos, dois
números iguais.
Para verificarmos quais números podem ocupar a posição destacada, vamos realizar a
decomposição, em fatores primos, de cada um dos números em questão.
154 = 2 × 7 × 11;

100 = 2 × 2 × 5 × 5; 90 = 2 × 3 × 3 × 5;

88 = 2 × 2 × 2 × 11

60 = 2 × 2 × 3 × 5
Note que 154 é o único, dentre esses números, que quando decomposto não apresenta dois
múltiplos iguais e, portanto, não pode ser escrito na casa pintada de cinza.
Veja, abaixo, os triângulos numéricos iniciados pelos números 100, 90, 88 e 60, respectivamente.

4. Um computador está imprimindo uma lista das sétimas potências de todos os números
naturais, isto é, a sequência 17, 27, 37, ... etc. Quantos termos desta sequência existem entre os
números 521 e 249?
A) 13

B) 8

C) 5

D) 3

E) 2

Resolução - Alternativa E
Fatos que ajudam: sejam 𝐴, 𝐵 e 𝐶 números reais, com 𝐴 ≠ 0. Vale a seguinte igualdade:
(𝐴 ) = 𝐴

×

.

Observe que através da propriedade das potências descrita podemos reescrever os números
5 e 2 da seguinte maneira:
5

=5

×

= (5 ) = 125 ;

2

=2

×

= (2 ) = 128 .

Assim, existem dois termos dessa sequência entre os números 5

e 2 , que são 126 e 127 .

5. ABCD é um retângulo com AB = 16, BC = 12. ACE é um triângulo retângulo
com 𝐴𝐶 ꓕ 𝐶𝐸 , sendo CE = 15. Se F é o ponto de intersecção dos segmentos
AE e CD, então a área do triângulo ACF é igual a:
A) 75

B) 80

C) 96

D) 72

E) 48

Resolução – Alternativa A
Fatos que ajudam: um retângulo é um quadrilátero com dois pares de
lados paralelos e com os quatro ângulos internos retos. Dadas duas retas
paralelas cortadas por transversais, os ângulos alternos internos formados
têm mesma medida. Segmentos perpendiculares formam um ângulo reto.
Num triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras relaciona o quadrado da
medida da hipotenusa com os quadrados das medidas dos catetos.
Triângulos semelhantes possuem ângulos internos correspondentes com
mesma medida e lados correspondentes com medidas proporcionais. Um
triângulo isósceles possui os ângulos internos da base com mesma medida
e, consequentemente, dois lados com mesma medida. Por fim, a área de
um triângulo qualquer equivale à metade do produto obtido pela medida
da base e a medida da altura.
Observe, inicialmente, que os triângulos ABC e ACE são retângulos, dessa forma podemos utilizar
o Teorema de Pitágoras para calcularmos as medidas AC e AE, respectivamente:
𝐴𝐶 = 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶 <=> 𝐴𝐶 = 16 + 12 <=> 𝐴𝐶 = 20.
𝐴𝐸 = 𝐴𝐶 + 𝐶𝐸 <=> 𝐴𝐸 = 20 + 15 <=> 𝐴𝐸 = 25.

Verifique que as medidas dos lados correspondentes desses triângulos mantêm a mesma
proporção, por isso os triângulos são semelhantes. Logo 𝑚 𝐵𝐴𝐶 = 𝑚 𝐶𝐴𝐸 = 𝛼 e
𝑚 𝐵𝐶 𝐴 = 𝑚 𝐶𝐸 𝐴 = 𝛽.
Por outro lado, note que 𝑚 𝐹𝐶 𝐴 = 𝑚 𝐶𝐴𝐵 = 𝛼, pois os ângulos são alternos internos.
Decorre disso, que 𝛼 + 𝛽 = 90° e, consequentemente, 𝑚 𝐹𝐶 𝐸 = 𝛽. Assim, podemos verificar
que os triângulos ACF e FCE são isósceles e tais que 𝐴𝐹 = 𝐹𝐶 = 𝐹𝐸 =

.

Portanto, a área do triângulo ACF pode ser calculada da seguinte maneira:
25
× 12
𝐹𝐶 × 𝐴𝐷
Á𝑟𝑒𝑎(𝐴𝐶𝐹) =
= 2
= 75.
2
2

