Olá Comunidade Canguru!
Seguem abaixo as resoluções comentadas das questões enviadas dia
16.04.2020.
Até breve!
Equipe Canguru

1. Janaína desenhou o quadrado ao lado e marcou seus quatro
cantos com um ponto vermelho. Em seguida ela cortou o
quadrado pelas linhas pontilhadas, obtendo uma nova figura.
Quantos cantos ela terá para marcar nessa figura?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

Resolução - Alternativa C
Após realizar o corte das linhas pontilhadas, Janaína obterá a figura ao lado.
Perceba que esta nova figura possui 6 cantos. Porém, como dois deles já haviam
sido pintados restarão 4 novos cantos para Janaina pintar.

2. Geraldinho quer apagar algarismos do quadro ao lado e deixar
apenas os três algarismos cuja soma é a menor possível. Qual é a soma
dos valores algarismos que irá apagar?
A) 10

B) 34

C) 36

D) 38

E) 40

Resolução - Alternativa B
Fatos que ajudam: que tal pensar o que torna a soma de três algarismos a menor possível?
O primeiro passo é identificar quais algarismos deverão permanecer no quadro. Como a soma deve
ser a menor possível, então esses três algarismos devem ser os menores dentre aqueles presentes
no quadro. Quem são eles? Resposta: 0, 1 e 2.
Agora, basta realizarmos a soma dos valores dos algarismos que deverão ser apagados, ou seja,
todos aqueles a menos de 0, 1 e 2:
3 + 3 + 4 + 5 + 6 + 6 + 7 = 34
Portanto, a soma dos valores dos algarismos que Geraldinho deverá apagar é 34.
Estamos admitindo que a menor soma se refere a três algarismos diferentes. Caso se admita que
possa haver algarismos iguais, então a menor soma seria 0 + 0 + 1 = 1 e deveriam ficar no quadro
apenas os algarismos 0 e 1. Então, a soma dos restantes seria 38 - Alternativa D.

3. Quando os alunos de uma escola vão ao museu, se organizam, em grupos de três
pessoas, numa fila. Maria, Pérola e Rosa observam que são as do sétimo grupo, se
começam a contar pelo início da fila e as do quinto grupo, se começam a contar pelo final.
Quantos alunos vão ao museu?
A) 12

B) 2

C) 30

D) 33

E) 36

Resolução - Alternativa D
Fatos que ajudam: utilizar um desenho para representar a situação pode ajudar bastante na
resolução deste problema.
Se as três amigas pertencem ao sétimo grupo quando começam a contar pelo início da fila, isto
significa que há 6 grupos na frente delas:

Por outro lado, se pertencem ao quinto grupo quando começam a contar pelo final da fila, isto
significa que há 4 grupos atrás delas:

Portanto, qual deve ser o total de grupos de alunos que vão ao museu?
6 + 1 + 4 = 11 grupos.
Não se esqueça que o grupo ao qual as meninas pertencem também deve ser considerado!
Assim, para determinarmos o total de alunos que vão ao museu basta multiplicarmos o total de
grupos pelo total de integrantes de cada um: 11 × 3 = 33.

4. O sapinho Bruno dá saltos de duas em duas casas. Se ele sair do ponto
onde está na direção da flecha então poderá retornar ao ponto de partida
dando 12 saltos. Se ele resolver saltar de cinco em cinco casas, quantos
saltos terá que dar para voltar ao lugar de partida?
A) 10

B) 12

C) 18

D) 24

E) 60

Resolução - Alternativa D
Pense nisso: Saltando de 5 em 5 casas o sapinho Bruno consegue atingir o ponto inicial dando
apenas uma volta no tabuleiro?
Perceba que o sapinho deverá dar mais de uma volta no tabuleiro, pois não consegue atingir o
ponto inicial na primeira volta.

Para determinarmos a quantidade de casas que o sapinho deverá percorrer precisamos encontrar
um número que seja, ao mesmo tempo, múltiplo de 24 (quantidade total de casas no tabuleiro) e
de 5 (quantidade de casas que ele percorre a cada salto). Mais ainda, este número deve ser o menor
possível, pois queremos determinar a primeira vez que Bruno atinge o ponto inicial.
Vamos elencar os múltiplos de 24:
24, 48, 52, 96, 120,...
Sabemos que os múltiplos de 5 são todos aqueles cujo algarismos das unidades é 0 ou 5, portanto,
120 é o menor múltiplo comum entre 5 e 24.
Assim, descobrimos que o sapinho percorrerá 120 casas.
O que precisamos fazer agora para determinar a quantidade de saltos que ele dará?
Bom, basta dividirmos a quantidade de casas percorridas, 120, pela quantidade de casas que ele
percorre a cada salto, 5:
120 ÷ 5 = 24.

5. As balanças estão todas equilibradas. Os pesos são de 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 4
gramas e 5 gramas.

Qual é a bolinha mais leve?
A)

B)

C)

D)

E)

Resolução - Alternativa E
Vamos começar numerando as balanças:
Note que ao comparar bolas de diferentes cores em
uma mesma balança a bola mais pesada será sempre
aquela acompanhada do menor peso. Por exemplo, na
balança 1 vemos que a bola azul mais 1 grama equivale
a uma bola vermelha mais 2 gramas. Se retiramos os
pesos e deixamos apenas as bolas a balança penderá
para o lado da bola azul, pois retiramos mais peso do
lado direito que do esquerdo, o que torna a bola azul
mais pesada que a vermelha.
Assim, temos que:
Bola azul = bola vermelha + 1 = bola amarela + 3 = bola
verde + 5 = bola laranja + 3. Disso concluímos que a
bola mais leve é a bola verde.

1. Cinco vizinhos têm terrenos retangulares iguais. Cada um deles construiu uma cerca
dentro de seu terreno, para proteger seu jardim, como mostra a figura abaixo.
Qual dos vizinhos construiu a maior cerca?

A) André

B) Beto

C) Carlos

D) Daniel

E) Elias

Resolução - Alternativa C
Perceba que as cercas dos terrenos de André, Beto, Daniel e Elias possuem o mesmo tamanho.
Para verificarmos isso basta deslocarmos alguns pedaços das cercas de cada um desses
terrenos como nas figuras abaixo:

Perceba que no terreno de Carlos teremos a mesma quantidade de cerca utilizada pelos outros
vizinhos e mais 4 pedaços que estão representados em azul nas figuras abaixo.

Portanto, Carlos construiu a maior cerca.

2. Alice vai ao clube todos os dias, Beto a cada dois dias, Carmen a cada três dias, Daniel a
cada quatro dias, Elena a cada cinco dias, Félix a cada seis dias e Gabi a cada sete dias. Hoje
todos eles estão no clube. Daqui a quantos dias todos eles se encontrarão no clube
novamente?
A) 27

B) 28

C) 210

D) 420

E) 5040

Resolução - Alternativa D
O dia em que todos os amigos se encontrarão deve ser um múltiplo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mais
ainda, deve ser o menor deles, pois trata-se do próximo dia em que eles se encontrarão.
Assim, precisamos calcular o menor múltiplo comum entre 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Fatorando cada um desses números em primos teremos:
2=2
3=3
4=2×2
5=5
6=3×2
7=7
Agora, analisando os fatores comuns e não comuns temos que
MMC (2, 3, 4, 5, 6, 7) = 2 × 2 × 3 × 5 × 7 = 420

3. Quanto valem juntas as áreas dos três triângulos destacados na
figura ao lado?
A) 3cm

B) 4cm

C) 7cm

D) 8cm

E) 10 cm

Resolução - Alternativa A
Fato que ajuda: você se lembra como calculamos a área de um triângulo? A área do triângulo é
calculada através do produto da medida da base do triângulo pela sua altura, e dividido por 2.
Perceba que, juntos, os três triângulos formam um triângulo maior cuja altura mede 2 cm e a base
mede 3 cm (1cm + 1cm + 1cm). Assim, a área deste triângulo grande é dada por (2 × 3) ÷ 2 = 3 cm².

4. A figura abaixo representa uma tira de papel dividida, pelas linhas pontilhadas, em 2000
triângulos iguais. Serão feitas dobras nessas linhas pontilhadas na ordem indicada pelos
números da figura, de maneira que a tira irá se manter sempre na horizontal, com um
triângulo da esquerda sendo dobrado sobre um triângulo da direita. Qual será a posição
dos vértices A, B e C após 1999 dobras?

Resolução - Alternativa E.
Vejamos quais serão as posições de cada um dos vértices após as seis primeiras dobras:

Dobra 1:

Dobra 2:

Dobra 3:

Dobra 4:

Dobra 5:

Dobra 6:

Perceba que após seis dobras os vértices voltam para a posição inicial.
Portanto, basta descobrirmos quantas repetições desta sequência serão realizadas.
Para isso, vamos dividir a quantidade total de dobras pela quantidade de diferentes arranjos
de vértices que podemos ter.
Ao dividirmos 1999 por 6 obtemos 333 como quociente e 1 como resto.
Teremos assim 333 repetições da sequência e mais uma dobra. Após 1999 dobras os vértices
estarão na posição

.

5. Um quadrado foi cortado em 36 quadrados menores. Apenas um desses quadrados
menores tem área valendo mais do que 1 cm² e todos os quadrados menores restantes
têm área valendo 1 cm². Qual é o comprimento do lado do quadrado inicial, em
centímetros:
A) 15

B) 16

C) 18

D) 20

E) 35

Resolução - Alternativa C
Fato que ajuda: Os quadrados são quadriláteros que possuem todos os lados de mesma
medida (além de todos os ângulos de mesma medida também).
Vamos analisar cada uma das alternativas apresentadas:
A) Se o lado do quadrado inicial medisse 15 cm, então sua área mediria 225 cm².
Retirando deste valor a área dos 35 quadradinhos menores obteríamos
225 - 35 = 190. Portanto, o quadrado médio deveria ter uma área de 190 cm².
É possível que um quadrado possua área de 190 cm²?
Não! Pois nenhum número inteiro (ou natural) multiplicado por ele mesmo resulta em 190.
Utilizando este mesmo raciocínio, vamos analisar as outras alternativas:
B) 16 x 16 = 256
256 - 35 = 221 - Não é possível determinar um número que multiplicado por ele mesmo resulte
em 221.
D) 20 x 20 = 400
400 - 35 = 365 - Não é possível determinar um número que multiplicado por ele mesmo resulte
em 365.
E) 35 x 35 = 1225
1225 - 35 = 1190 - Não é possível determinar um número que multiplicado por ele mesmo
resulte em 1190.
C) 18 x 18 = 324
324 - 35 = 289 - Perceba que 17 x 17 = 289.
Portanto, o lado do quadrado inicial deve medir 18 cm.

1. Se traçarmos todas as diagonais de um hexágono regular, em quantos pontos
diferentes dos vértices do hexágono elas se cruzarão?
A) 6

B) 7

C) 12

D) 13

E) 15

Resolução - Alternativa D
Fatos que ajudam: um hexágono regular é um polígono com seis lados de
mesmo tamanho e com todos os ângulos internos de mesma medida. Cada
vértice de um polígono qualquer é um encontro de dois de seus lados. Por
fim, uma diagonal de um polígono é um segmento de reta que une dois
A
vértices não consecutivos deste polígono.
Observe o hexágono regular ABCDEF representado ao lado. Vamos listar
cada uma de suas diagonais, de acordo com a definição destacada
anteriormente:

F

E

D

B

C

𝐴𝐶 , 𝐴𝐷 , 𝐴𝐸 , 𝐵𝐷 , 𝐵𝐸 , 𝐵𝐹 , 𝐶𝐸 , 𝐶𝐹 e 𝐷𝐹 são suas diagonais.
Resta fazer a contagem dos pontos distintos nos quais elas se cruzam, destacados na figura acima.
Temos, portanto, que são 13 pontos distintos e diferentes dos vértices em que as diagonais de um
hexágono regular se cruzam.

2. Qual o maior número de figuras, como a figura 1, que podem ser
colocadas sobre a figura 2 sem quebras e sem sobreposições?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

Resolução - Alternativa C
Observe que a figura 2 é formada por 25 quadrados distribuídos em 5 fileiras com
5 quadrados cada. A peça presente na figura 1 é formada por 5 quadrados, 3 numa
primeira fileira, 1 na segunda e 1 na terceira.
Portanto basta centralizarmos as peças da figura 1 sobre cada lado da figura 2,
como mostra a imagem à direita, para obtermos o maior número destas peças sem quebras ou
sobreposições, totalizando 4 peças.

3. Qual dos triângulos a seguir é isósceles e não equilátero?
A) Qualquer triângulo
B) Um triângulo retângulo e com ângulos internos medindo 30O e 60O.
C) Um triângulo com ângulos internos medindo 30O e 100 O.
D) Um triângulo com ângulos internos medindo 50 O e 80 O.
E) Um triângulo com três lados de mesma medida.
Resolução - Alternativa D
Fatos que ajudam: um triângulo isósceles possui os dois ângulos internos da base com mesma
medida e, consequentemente, dois lados com mesma medida. Um triângulo equilátero possui seus
três ângulos internos com mesma medida e seus três lados, também, com mesma medida. Por fim,
as medidas dos ângulos internos de um triângulo totalizam 180°.
Considere, inicialmente, um triângulo equilátero, por exemplo. Obviamente ele não pode ser
isósceles e não equilátero. Desta forma a alternativa (A) não é verdadeira.
Veja que em (B) teremos um triângulo cujos ângulos internos medem 30°, 60° e 90°. Em (C), os
ângulos internos deste triângulo medem 30°, 100° e 50°. Observe que nestes dois casos os três
ângulos internos de cada triângulo têm medidas diferentes, portanto os triângulos não são isósceles
e sim escalenos.
Já em (D) temos um triângulo cujos ângulos internos medem 50°, 80° e 50°. Logo este triângulo é
isósceles. Além disso o ângulo interno restante tem medida diferente dos demais então este
triângulo não é equilátero. É o que procuramos.
Por fim, em (E), temos um triângulo equilátero, o que não estamos buscando.

4. No cálculo KANGAROO + 10000AROO – 10000KANG, as oito letras representam
algarismos. Qual é o resultado desse cálculo?
A) AROOAROO B) AROOKANG

C) KANGKANG

D) KANGAROO

E) KAGANROO

Resolução - Alternativa A
Fatos que ajudam: as letras utilizadas na expressão acima representam algarismos por isso seus
valores podem variar de 0 a 9. Isto nos garante que, quando multiplicamos cada uma destas letras
pelas potências do 10, elas avançam somente a quantidade de casas decimais determinadas pelos
números a que são multiplicadas. Por exemplo, quando multiplicamos uma delas por 10, ela avança
somente uma casa decimal. Quando multiplicamos por 100 avança duas delas e assim
sucessivamente. Por fim, como estamos multiplicando por 10000, cada algarismo avançará quatro
casas decimais no número a que pertence.
Com isso obtemos os seguintes resultados:
10000 × AROO= AROO0000 e 100000 × KANG = KANG0000, em que 0 representa a quantidade nula
nas casas decimais restantes.

Portanto:
KANGAROO + 10000AROO – 1000KANG = KANGAROO + AROO0000 – KANG0000 = KANGAROO KANG0000 + AROO0000 = 0000AROO + AROO0000 = AROOAROO.

5. Escrevemos em ordem crescente os números inteiros positivos que são iguais ao
resultado da multiplicação de seus divisores positivos, menores do que esses números e
distintos entre si. Qual é o sexto dentre os números escritos?
A) 14

B) 15

C) 21

D) 22

E) 25

Resolução - Alternativa C
Fatos que ajudam: para encontrarmos os inteiros positivos que são divisores de um determinado
número inteiro, basta realizarmos a decomposição deste número em fatores primos. Obviamente
os resultados das multiplicações entre alguns destes fatores serão outros divisores do número,
enquanto a multiplicação de todos estes fatores primos resultará no próprio número em questão.
Desta forma, vamos listar alguns números inteiros positivos, bem como todos seus divisores
inteiros e positivos, destacando aqueles que satisfazem as condições do enunciado: números
cujos divisores sejam distintos entre si e tais que aqueles divisores menores do que o número
decomposto forneçam, como resultado de sua multiplicação, o próprio número em questão.
Vejamos abaixo:
1: 1
6:1, 2,3 e 6
11: 1 e 11
16: 1, 2, 4, 8 e 16
21: 1, 3, 7 e 21

2: 1 e 2
7: 1 e 7
12: 1, 2, 3, 4, 6 e 12
17: 1 e 17

3: 1 e 3
8: 1, 2, 4 e 8
13: 1 e 13
18: 1, 2, 3, 6, 9 e 18

4: 1, 2 e 4
9: 1, 3 e 9
14: 1, 2, 7 e 14
19: 1 e 19

5: 1 e 5
10: 1, 2, 5 e 10
15: 1, 3, 5 e 15
20: 1, 2, 4, 5, 10 e 20

Observe que 6 = 1x2x3; 8 =1x2x4, 10 = 1x2x5, 14 = 1x2x7, 15 = 1x3x5, 21=1x3x7.
Portanto, o 21 é o sexto, dentre os números escritos, que atende a estas condições.

1. 800 zarcs valem o mesmo do que 100 zercs. 100 zarcs equivalem a 250 zircs.
Quantos zercs correspondem a 100 zircs?
A) 2

B) 5

C) 10

D) 25

E) 50

Resolução - Alternativa B
Fatos que ajudam: observe que as quantidades de zarcs podem ser descritas, proporcionalmente,
por quantidades de zercs. Da mesma forma, as quantidades de zircs podem ser descritas por
quantidades de zarcs. Para encontrarmos quantos zercs correspondem a 100 zircs, vamos procurar
descrever esta quantidade de zircs por quantidades de zercs utilizando as equações que descrevem
cada uma das relações mencionadas acima.
Observe, inicialmente, que 800 zarcs valem o mesmo do que 100 zercs, ou seja,
800 𝑧𝑎𝑟𝑐𝑠 = 100 𝑧𝑒𝑟𝑐𝑠 <=> 𝑧𝑎𝑟𝑐𝑠 =

100
1
× 𝑧𝑒𝑟𝑐𝑠 = × 𝑧𝑒𝑟𝑐𝑠.
800
8

Além disso 100 zarcs valem o mesmo que 250 zircs, ou seja,
100 𝑧𝑎𝑟𝑐𝑠 = 250 𝑧𝑖𝑟𝑐𝑠 <=> 𝑧𝑖𝑟𝑐𝑠 =

× 𝑧𝑎𝑟𝑐𝑠 = ×

Finalmente, para encontrar a quantidade de zercs correspondentes a 100 zircs:
2
2 1
100 𝑧𝑖𝑟𝑐𝑠 = 100 × × 𝑧𝑎𝑟𝑐𝑠 = 100 × × × 𝑧𝑒𝑟𝑐𝑠 = 5 𝑧𝑒𝑟𝑐𝑠.
5
5 8
Portanto 5 zercs correspondem a 100 zircs.

2. Em uma competição de dança, os juízes dão nota aos participantes usando pontuações
inteiras. A média das pontuações de um participante foi 5,625. Qual o menor número de
juízes da competição, para que isso seja possível?
A) 2

B) 6

C) 8

D) 10

E) 12

Resolução - Alternativa C
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. Desta forma, a nota do participante da competição de dança foi
calculada pela razão entre as notas dadas pelos juízes juntas e o número de juízes da competição.

Observe que a média obtida pelo participante não é um valor inteiro já que possui, além das cinco
unidades, seis décimos, dois centésimos e cinco milésimos. Por outro lado, note que os juízes deram
notas aos participantes da competição utilizando pontuações inteiras, ou seja, atribuindo valores
sem casas decimais menores do que a unidade. Desta forma, as notas de todos os juízes juntas
devem resultar num valor inteiro.
Para descobrir o menor número de juízes da competição basta encontrar o menor número inteiro
que quando multiplica a média 5,625, resulta num valor inteiro.
Verifique que 5,625 x 8 = 45, ou seja, um número inteiro. Portanto existem pelo menos 8 juízes
nesta competição, para que o resultado mencionado seja possível. Por fim, observe que este
número de juízes da competição é o menor possível, pois todos os outros múltiplos do 8, quando
multiplicados por 5,625, resultariam, também, em valores inteiros.

3. Alberto, Bento e Carlos compararam suas economias no início do ano e observaram que
estavam na razão de 1 : 2 : 3. No final do ano, verificaram que a soma total das economias
continuava a mesma, mas agora na razão 4 : 5 : 6. O que aconteceu?
A) Alberto e Bento gastaram dinheiro e Carlos guardou.
B) Alberto e Carlos guardaram dinheiro e Bento gastou.
C) Alberto guardou dinheiro, Carlos gastou e Bento não gastou nem guardou.
D) Alberto gastou dinheiro, Carlos guardou e Bento não guardou nem gastou.
E) Nenhuma das anteriores.
Resolução - Alternativa C
Fatos que ajudam: números, quando definidos numa razão de proporção, representam
quantidades de partes iguais nas quais um valor total é repartido. Veja, por exemplo, quando as
economias dos rapazes foram definidas na proporção 1:2:3, temos que cada um deles possuía,
respectivamente, uma parte, duas partes e três partes de um total de seis partes.
Observe que as economias dos rapazes, juntas, atingem o mesmo valor tanto no começo do ano
quanto no final do ano. Vamos representar este valor por x.
Note que, no início do ano, este valor em dinheiro foi repartido em 6 partes iguais, das quais
Alberto possuía uma parte, ou seja , Bento possuía duas partes, ou seja
três partes, ou seja,

= e Carlos possuía

= .

Ao final do ano o mesmo valor em dinheiro foi repartido em 15 partes iguais, das quais Alberto
possuía quatro partes, ou seja
seis partes, ou seja,

=

.

, Bento possuía cinco partes, ou seja,

=

e Carlos possuía

Verifique que <

, logo a economia de Alberto aumentou durante o ano, o que significa que

ele guardou dinheiro. Por outro lado, a economia de Bento não se alterou. Por fim, verifique que
>

e que a economia de Carlos diminuiu durante o ano, o que significa que ele gastou

dinheiro.

4. A hipotenusa 𝐴𝐶 de um triângulo retângulo ABC foi dividida em 8 oito partes iguais por
7 segmentos paralelos a 𝐵𝐶 . Se BC = 10, qual é a soma dos comprimentos desses sete
segmentos?
A) Impossível descobrir

B) 35

C) 45

D) 50

E) 70

Resolução - Alternativa B
Fatos que ajudam: dadas retas paralelas cortadas por
transversais, os ângulos correspondentes formados têm
mesma medida. Triângulos semelhantes possuem ângulos
correspondentes com mesma medida e lados
correspondentes com medidas proporcionais. Por fim, num
triângulo qualquer, ao traçarmos segmentos paralelos a um
lado unindo os outros dois lados, formamos novos
triângulos semelhantes ao original.
Ao traçarmos, no triângulo ABC, sete segmentos paralelos à base 𝐵𝐶 , obteremos sete novos
triângulos retângulos semelhantes ao inicial e entre si, já que os ângulos da base terão seus
correspondentes em ABC, como mostra a figura e todos eles irão partilhar do ângulo 𝐵𝐴𝐶.
Vamos chamar de x a medida de cada um dos oito segmentos nos quais foi dividida a hipotenusa
e 𝐿 , 𝐿 , 𝐿 , 𝐿 , 𝐿 , 𝐿 e 𝐿 as medidas dos sete segmentos paralelos à base 𝐵𝐶 do triângulo ABC.
Desta forma, podemos estabelecer a seguinte razão de semelhança:
=

<=> 𝐿 =

. Da mesma forma verificamos que

=

<=> 𝐿 = 2 ×

.

Verifique que este padrão se manterá para os sete triângulos formados, devido à razão de
semelhança entre eles.
Portanto, temos que:
𝐿 +𝐿 +𝐿 +𝐿 + 𝐿 +𝐿 + 𝐿 =
(7 ×

+ (2 ×

) = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7) ×

) + (3 ×
= 35.

) + (4 ×

) + (5 ×

) + (6 ×

)+

5. ABCD é um quadrado. Qual o comprimento do segmento 𝐸𝐶 ,
sabendo que AF=4 e FB=3?
A) 3,65

B) 3,70

C) 3,75

D) 3,80

E) 3,85

Resolução - Alternativa C
Fatos que ajudam: um quadrado é um polígono com quatro lados de mesma medida agrupados
em dois pares de lados paralelos e com os quatro ângulos internos retos. Dadas duas retas paralelas
cortadas por uma transversal, os ângulos alternos internos formados têm mesma medida. Num
triângulo retângulo, o Teorema de Pitágoras relaciona o quadrado da medida da hipotenusa com
os quadrados das medidas dos catetos. Por fim, triângulos semelhantes possuem ângulos
correspondentes com mesma medida e lados com medidas proporcionais.
Observe, inicialmente, um ângulo reto no ponto F. Isto nos permite concluir que 𝑚 𝐴𝐹 𝐵 =
90° e que AFB é um triângulo retângulo. Assim, podemos aplicar o Teorema de Pitágoras, para
descobrir a medida do lado 𝐴𝐵:
𝐴𝐵 = 𝐴𝐹 + 𝐹𝐵 <=> 𝐴𝐵 = 4 + 3 <=> 𝐴𝐵 = 5.
Logo ABCD é um quadrado cujos lados medem todos 5 unidades de comprimento.
Por outro lado, temos que BEC também é um triângulo retângulo, já que 𝑚 𝐸𝐶 𝐵 = 90°.
Além disso, sabemos que 𝐷𝐶 e 𝐴𝐵 são segmentos paralelos pois são lados opostos do quadrado,
enquanto 𝐸𝐵 é uma transversal a estes segmentos. Isto nos diz que os ângulos 𝐴𝐵 𝐹 e 𝐵𝐸 𝐶 são
alternos internos e possuem a mesma medida.
Desta forma, concluímos que os triângulos ABF e BEC são semelhantes, assim as medidas de
seus lados são proporcionais. Vamos, portanto, utilizar a seguinte relação de semelhança:
𝐴𝐹 𝐹𝐵
4
3
=
<=> =
<=> 𝐸𝐶 = 3,75.
𝐶𝐵 𝐸𝐶
5 𝐸𝐶

1. Jimmy possui 9 quadrados de mesmo tamanho, dos quais três são brancos, três são azuis
e três são vermelhos. De quantas maneiras distintas ele pode posicionar esses quadrados
numa tabela 3x3, de maneira que cada linha e cada coluna possua quadrados com as três
cores?
A) 4

B) 6

C) 8

D) 10

E) 12

Resolução - Alternativa E
Fatos que ajudam: através do princípio fundamental da contagem podemos multiplicar os números
de possibilidades de cores a preencherem cada um dos quadrados, uma vez que serão dispostas
nesta tabela 3x3 simultaneamente, ou seja, estes eventos acontecerão todos ao mesmo tempo.
Observe que existem 3 cores disponíveis para colorirmos o quadrado da primeira linha e primeira
coluna desta tabela. Feito isso, a mesma cor só poderá ser utilizada novamente na diagonal da
tabela que contém este quadrado, já que cada linha e cada coluna da tabela devem conter
quadrados de todas as cores.
Restam, portanto, na primeira linha, duas possibilidades de cores para pintarmos o segundo
quadrado. Decorre disso, que o terceiro quadrado desta linha dispõe de uma única cor, bem como
o terceiro quadrado da segunda coluna.
Agora, na primeira coluna, verifique que duas cores distintas podem preencher o segundo
quadrado. Temos, como consequência, apenas uma cor disponível para o terceiro quadrado desta
coluna, bem como para o terceiro quadrado da segunda linha. Por fim, sobra apenas uma cor para
o último quadrado da tabela.
Observe, ao lado, o número de cores disponíveis para cada quadrado.
Através do princípio fundamental da contagem, podemos colorir a tabela de 3x2x2=
12 maneiras distintas.

2. ABCDEF é um hexágono regular. P e Q são os pontos médios de 𝐴𝐵 e 𝐸𝐹 ,
área (

respectivamente. Qual o valor da razão área (
A) 5 : 36

B) 1 : 6

Resolução - Alternativa C

C) 5 : 24

)

D) 1 : 4

?

)

E) 5 : 18

Fatos que ajudam: um triângulo equilátero possui todos os
lados com mesma medida e todos os ângulos internos
medindo 60°. Ao traçarmos diagonais unindo dois vértices
opostos de um hexágono regular, conseguimos dividir este
polígono em seis triângulos equiláteros congruentes com
lados de mesma medida do lado do hexágono regular, como
mostra a figura ao lado. Dadas duas retas paralelas cortadas
por uma reta transversal, os ângulos alternos internos
formados têm mesma medida, bem como os ângulos
correspondentes. Por fim, triângulos congruentes possuem
ângulos correspondentes com mesma medida e, também,
lados correspondentes com mesma medida.
Sejam 𝐴𝐷 , 𝐶𝐹 e 𝐵𝐸 diagonais do hexágono regular, que se encontram no ponto O. Observe que
o segmento 𝑃𝑄 intercepta os segmentos 𝐴𝐷 e 𝐶𝐹 nos pontos X e Y, respectivamente. Além
disso, como o hexágono é regular, temos que 𝐹𝐸 é paralelo a 𝐴𝐷, 𝐴𝐵 é paralelo a 𝐹𝐶 e 𝐴𝐹 é
paralelo a 𝐵𝐸 .
Decorre, deste fato, que 𝑚 𝐴𝑋𝑃 = 𝑚 𝑂𝑋𝑌 = 𝑚 𝑌𝑄 𝐹 = 𝛼, pois 𝐴𝑋 𝑃 e 𝑂𝑋 𝑌 são opostos
pelo vértice, enquanto 𝑂𝑋𝑌 e 𝑌𝑄 𝐹 são alternos internos.
Por outro lado, veja que 𝑚 𝐴𝑃 𝑋 = 𝑚 𝑋𝑌 𝑂 = 𝑚 𝐹𝑌𝑄 = 𝛽, já que 𝐴𝑃𝑋 e 𝑋𝑌𝑂 são alternos
internos e 𝑋𝑌 𝑂 e 𝐹𝑌𝑄 são opostos pelo vértice.
Temos, portanto, que os triângulos AXP, OXY e FYP são congruentes, já que seus ângulos
internos possuem as mesmas medidas.
Isto nos garante que AP= FQ=FY=XO=AX=OY. O que implica que estes mesmos triângulos são
isósceles e, portanto, seus ângulos da base têm mesma medida ou seja, α=β.
Agora, como os triângulos BOA, AOF e FOE são equiláteros, temos que 𝑚(𝐵𝐴𝑂) = 𝑚(𝐴𝑂𝐹) =
𝑚(𝑂𝐹𝐸) = 60°, o que nos diz que α=β=60° também, pois as medidas dos ângulos internos de
um triângulo qualquer valem juntas 180°.
Assim, podemos verificar que os triângulos AXP, OXY e FYQ são equiláteros, já que todos os seus
ângulos têm mesma medida. Seus lados têm todos medida equivalente à metade da medida do
lado do hexágono regular.
Seja, portanto, L a medida do lado do hexágono regular. Então:
𝐿
√3 5𝐿 √3
𝐿 √3
Á𝑟𝑒𝑎(𝐴𝑃𝑄𝐹) = Á𝑟𝑒𝑎(𝐴𝑂𝐹) + Á𝑟𝑒𝑎(𝐴𝑃𝑋) =
+ 2
=
.
4
4
16
Á𝑟𝑒𝑎(𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹) =

6𝐿 √3
.
4

Portanto, temos que:
5𝐿 √3
5
= 16 = .
Á𝑟𝑒𝑎(𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹) 6𝐿 √3 24
4
Á𝑟𝑒𝑎(𝐴𝑃𝑄𝐹)

3. Suponha que 𝑆 = 1 − 2 + 3 − 4 + 5 − ⋯ + (−1)
inteiro. Desta forma, qual é o valor de 𝑆
+𝑆
?

⋅ 𝑛, em que n é um número

A) Um número negativo

D) 2

B) 0

C) 1

E) 20

Resolução - Alternativa B
Fatos que ajudam: observe que os números ímpares, nestas adições, são todos positivos, enquanto
os números pares são todos negativos. Além disso, vamos dispor estas adições da forma abaixo, a
fim de nos ajudar a verificar uma importante regularidade em grupos de adições formados por estes
mesmos elementos:
𝑆
𝑆

= 𝟏 − 𝟐 + 𝟑 − 𝟒 + 𝟓 − 𝟔 + 𝟕 + ⋯ − 𝟏𝟗𝟗𝟔 + 𝟏𝟗𝟗𝟕 − 𝟏𝟗𝟗𝟖 + 𝟏𝟗𝟗𝟗
= 𝟏 − 𝟐 + 𝟑 − 𝟒 + 𝟓 − 𝟔 + 𝟕 − 𝟖 + ⋯ + 𝟏𝟗𝟗𝟕 − 𝟏𝟗𝟗𝟖 + 𝟏𝟗𝟗𝟗 − 𝟐𝟎𝟎𝟎/

Note que em todos grupos de adições, indicados pelas cores acima, o resultado das adições de
seus respectivos elementos é sempre 0. Desta forma este agrupamento nos ajuda a verificar que
𝑆
+ 𝑆
vale 0.

4. Sejam A e B dois números inteiros positivos, com 𝐴 > 𝐵, tais que ambos não tenham
divisores comuns maiores do que 1 e AB = 300. Quantos pares (A, B) satisfazem estas
condições?
A) 1

B) 3

C) 4

D) 9

E) 18

Resolução - Alternativa C
Fatos que ajudam: dois números possuem divisor inteiro em comum quando ambos são múltiplos
de um mesmo número. Este fato pode ser observado durante a decomposição simultânea, em
fatores primos, de dois números distintos. O resultado da multiplicação de todos os divisores
comuns de dois números é chamado máximo divisor comum (MDC).
Sabemos que A e B representam números inteiros positivos tais que AB=300. Desta forma, para
descobri-los, vamos fazer a decomposição de 300 em fatores primos.
Verifique que 300 = 2 × 3 × 5 . Agora, recombinando os fatores desta decomposição,
conseguimos obter todos os pares ordenados cujas multiplicações de seus valores resultam em 300:
(300; 1), (150; 2), (100; 3), (75; 4), (60; 5), (50; 6), (30; 10), (25; 12) e (20; 15).
Entretanto, como os números representados por A e B não têm divisores maiores do que 1 em
comum, alguns dos pares ordenados mencionados anteriormente são descartados. Veja que 2 é

divisor comum de 150 e 2; 5 é divisor comum de 60 e 5; 2 é divisor comum de 50 e 6; 2 e 5,
acarretando, também, no 10, são divisores comuns de 30 e 10; 2 é divisor comum de 25 e 12; 5 é
divisor comum de 20 e 15.
Logo os possíveis pares ordenados que descrevem os valores de A e B são: (300; 1), (100; 3), (75;
4), (25; 12).
Portanto quatro pares ordenados distintos satisfazem estas condições.

5. As três figuras abaixo mostram um mesmo castelo, construído com cubos iguais de
madeira, visto pela frente, por cima e pela esquerda. Quantos cubos foram utilizados para
construir este Castelo?

A) 10

B) 11

C) 12

D) 13

E) 14

Resolução - Alternativa C
Fatos que ajudam: analisando, inicialmente, as vistas peça esquerda e por cima em relação ao
Castelo, podemos notar que ele possui dois setores de blocos de profundidade e quatro fileiras
de bloco de largura. Feita sua organização, basta realizar a contagem dos blocos. Observe a
seguir.
A vista por cima do Castelo nos faz perceber que no primeiro setor, somente a
primeira fileira possui blocos enquanto a vista pela esquerda indica a quantidade
de dois deles.
Resta analisar a vista pela frente do Castelo para notarmos que, no segundo
setor, a primeira fileira possui quatro blocos, a segunda três, a terceira dois e a
quarta apenas um bloco.
Portanto, foram utilizados ao todo: 2 + 4 + 3 + 2 + 1 = 12 blocos para construir
este castelo. Veja, ao lado, sua representação.

1. Uma formiga vai do ponto A ao ponto B andando sobre a superfície do
cilindro. Sabendo que r = 1e h = 6 , quanto mede o caminho mais curto
que a formiga pode percorrer entre esses pontos?
A) 7

B) 8

C) 2 10

D)√𝜋 + 36

E) 2√𝜋 + 9

Resolução - Alternativa D
Fatos que ajudam: num cilindro circular reto, as seções transversais verticais, que são as
interseções dos planos verticais que recortam o cilindro com o próprio sólido, são retângulos.
Além disso, quando recortamos o sólido e fazemos sua planificação, a superfície lateral é aberta
em um retângulo. Por fim Teorema de Pitágoras diz que, num triângulo retângulo, o quadrado
da medida da hipotenusa é igual à soma obtida pelos quadrados das medidas dos dois catetos.
Para verificar o trajeto a ser percorrido pela formiga, vamos
fazer um recorte no segmento vertical 𝐴𝐶 do cilindro circular
reto, no qual C é uma extremidade do diâmetro 𝐵𝐶 , obtendo a
planificação ao lado.
Sabemos que as bases, superior e inferior, do cilindro são
círculos com raios de mesma medida. Por outro lado, podemos
observar que a superfície lateral deste cilindro é um retângulo.
Note, agora, que, no retângulo, o ponto A é um vértice inferior,
C é um vértice superior pertencente a 𝐴𝐶 , enquanto B é o ponto
médio lado do lado superior.
Lembre-se de que, num retângulo qualquer, os quatro ângulos internos são retos. Desta forma,
fica claro que a menor distância entre os pontos A e B é a hipotenusa do triângulo retângulo
ABC.
Sabemos que 𝐴𝐶 = 6, pois equivale à medida da altura do cilindro. O segmento 𝐵𝐶 corresponde
à metade do comprimento da base do cilindro. Como o comprimento de uma circunferência
qualquer é calculado por 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 = 2 × 𝜋 × 𝑟, 𝐵𝐶 =

= 𝜋.

Portanto, aplicando o Teorema de Pitágoras para calcular 𝐴𝐵, obtemos:
𝐴𝐵 = 𝐴𝐶 + 𝐵𝐶 <=> 𝐴𝐵 = 6 + 𝜋 <=> 𝐴𝐵 = √𝜋 + 36.

2. Os inteiros positivos x e y não têm divisores comuns maiores do que 1 e, além disso,
xy = 300. Qual é o menor valor possível obtido em x + y ?
A) 30

B) 35

C) 37

D) 56

E) 79

Resolução - Alternativa C
Fatos que ajudam: dois números possuem divisores inteiros em comum quando ambos são
múltiplos de um mesmo número. Este fato pode ser observado durante a decomposição
simultânea, em fatores primos, de dois números distintos. O resultado da multiplicação de todos
os divisores comuns de dois números é chamado de máximo divisor comum (MDC).
Sabemos que x e y representam números inteiros positivos tais que xy=300. Desta forma, para
descobri-los, vamos fazer a decomposição de 300 em fatores primos.
Veja que 300 = 2 × 3 × 5 . Agora, recombinando os fatores desta decomposição,
conseguimos obter todos os pares ordenados cujas multiplicações de seus valores resultam em
300: (1; 300), (2; 150), (3; 100), (4; 75), (5; 60), (6; 50), (10; 30), (12; 25) e (15; 20).
Entretanto, como os números representados por x e y não têm divisores maiores do que 1 em
comum, alguns dos pares ordenados mencionados anteriormente são descartados. Veja que 2
é divisor comum de 2 e 150; 5 é divisor comum de 5 e 60; 2 é divisor comum de 6 e 50; 2, 5 e
10 são divisores comuns de 10 e 30; 2 é divisor comum de 12 e 25; 5 é divisor comum de 15 e
20.
Logo os possíveis pares ordenados que descrevem os valores de x e y são: (1; 300), (3; 100), (4;
75), (12; 25).
Portanto o menor valor possível de ser obtido em x + y é 12 + 25 = 37.

3. Para determinado inteiro positivo a, o resultado da soma

a + 2a + 3a + 4 a + 5a + 6a + 7a + 8a + 9a é um número cujos dígitos são todos iguais.
Qual é o dígito que se repete?
A) 1

B) 3

C) 5

D) 9

E) Não se pode descobrir

Resolução - Alternativa C
Fatos que ajudam: números inteiros positivos coincidem com os naturais, ou seja, são aqueles
utilizados para a contagem, por isso não incluem o zero: (1, 2, 3, ...). Números inteiros não
negativos são todos aqueles que não possuem sinal negativo, por isso incluem o zero: (0, 1, 2, 3,
...).

Sabemos que o resultado de a+2a+3a+4a+5a+6a+7a+8a+9a = 45a é um número cujos
dígitos são todos iguais. Observe, agora, que, fazendo a decomposição de 45 em fatores
primos, obtemos 45 = 3 × 5. Logo o número representado por 45a pode ser reescrito
como 3 × 5 × a e, portanto, é um múltiplo de 5.
Lembre-se de que números que são múltiplos de 5 têm como último dígito o 0 ou o 5.
Temos, portanto, duas possibilidades de dígitos. Vamos analisá-las a seguir:
Se o último dígito do número resultante for 0, todos os outros dígitos serão, também, 0,
logo resultado da adição a+2a+3a+4a+5a+6a+7a+8a+9a será 0, o que não é verdade, pois
a é um inteiro positivo.
Desta forma, o último dígito do número resultante é 5 e, como todos os seus dígitos são
iguais, o digito que se repete é o 5.
4. No triângulo ABC, desenhado ao lado, tem-se que
𝑚 𝐶𝐴𝐵 = 30 , 𝑚 𝐶𝐵 𝐴 = 120 e 𝐶𝐷⃗ é a bissetriz do
ângulo 𝐴𝐶 𝐵. Qual é a razão
A)

1
2

B)

1
3

C)

?
2
3

D)

3
2

E)

2
3

Resolução - Alternativa C
Fatos que ajudam: num triângulo qualquer as medidas dos ângulos internos valem juntas 180°.
Bissetriz é a semirreta que parte da origem de um ângulo e o divide em dois ângulos de mesma
medida. Por fim, a lei dos senos relaciona os valores dos senos dos ângulos internos de um
triângulo com as medidas dos respectivos lados do triângulo opostos a estes ângulos.
Observe que, no triângulo ABC, 𝑚 𝐴𝐶 𝐵 = 30°, pois as medidas dos três
ângulos internos deste triângulo valem juntas 180°. Agora, como 𝐶𝐷⃗ é a
bissetriz partindo do ponto C, então 𝑚 𝐴𝐶 𝐵 = 𝑚 𝐵𝐶 𝐷 = 15°,
fazendo com que 𝑚 𝐵𝐷 𝐶 = 45°.
Podemos, finalmente, aplicar a Lei dos Senos no triângulo BCD, para
encontrarmos o valor da razão desejada:
𝐵𝐶
𝐶𝐷
𝐵𝐶
𝐶𝐷
𝐵𝐶
=
<=>
=
<=>
=
sin 45º sin 120º
𝐶𝐷
√3
√2
2
2

2
.
3

Solução Alternativa.
Fatos que ajudam: vamos, inicialmente, prolongar o lado 𝐴𝐵 do triângulo ABC até um ponto E
⃖ ⃗ , de tal forma que o segmento 𝐴𝐸 seja perpendicular ao novo segmento
pertencente à reta 𝐴𝐵
𝐶𝐸 . A vantagem desse processo é que, a partir dele, passaremos a dispor de triângulos
retângulos, cujas relações irão nos auxiliar no cálculo das medidas dos lados dos outros
triângulos presentes na figura ao lado.
No triângulo retângulo BCE, podemos verificar que 𝑚 𝐵𝐸 𝐶 = 90 e que 𝑚 𝐶𝐵 𝐸 = 60, já
que em B existe um ângulo raso, cuja medida deve valer, ao todo, 180°.
Decorre destes fatos e, também, do fato das medidas dos ângulos
internos de um triângulo qualquer valem juntas 180°, que
𝑚 𝐵𝐶 𝐸 = 30. Por estes motivos, conseguimos descobrir,
também, que 𝑚 𝐴𝐶 𝐸 = 60 e, portanto, 𝑚 𝐴𝐶 𝐵 = 30.
Sabendo que 𝐶𝐷⃗ é 𝑎 bissetriz do ângulo 𝐴𝐶 𝐵, conseguimos
descobrir que 𝑚 𝐴𝐶 𝐷 = 𝑚 𝐵𝐶 𝐷 = 15, nos fornecendo a
medida 𝑚 𝐵𝐷 𝐶 = 45.
As descobertas das medidas destes ângulos são fundamentais, pois a partir de seus usos,
conseguiremos descobrir os valores desejados das medidas dos segmentos que procuramos.
Faremos isto com o auxílio das relações trigonométricas no triângulo retângulo.
Considere a medida do segmento 𝐵𝐶 = x. Desta forma, no triângulo BCE, temos:
sin 60° =

√

=

<=> 𝐶𝐸 =

√

.

Observe que DCE é, também, um triângulo retângulo. Desta forma:
sin 45° =

√

=

<=>

√

√

=

Por fim, podemos verificar que:
=

=

.

<=> 𝐶𝐷 =

√
√

𝑥=

𝑥.

5. Seja p(n) o resultado da multiplicação dos dígitos de um número natural n. Qual é o valor
de p(1) + p(2) + ... + p(100)?
A) 1560

B) 1700

C) 2050

D) 2070

E) 5050

Resolução - Alternativa D
Vamos fazer a adição dos 10 primeiros elementos de p(1) + p(2) + ... + p(100):
p(1) + p(2) + ... + p(9) + p(10) = 1 + 2 + ... + 9 + 1x0 = (1 + 2 + ... + 9).
Vamos repetir este cálculo com os próximos 10 elementos:
p(11) + p(12) + ... + p(19)+ p(20) = 1x1 + 1x2 + ...+ 1x9 + 2x0 = 1 x (1 + 2 + ... + 9).
Por fim, vamos realizar, novamente, este cálculo com mais 10 elementos:
p(21) + p(22) + ... + p(29) + p(30) = 2x1 +2x2 +...+ 2x9 +3x0 = 2 x (1 + 2 + … +9).
Através destes fatos, podemos observar um padrão nas adições em p(1) + p(2) + ... + p(100).
Observe que, a cada grupo de 10 elementos tomados na adição, partindo do segundo, temos o
valor o primeiro dígito do primeiro número natural “n” do grupo multiplicando (1+2+...+10).
Portanto, quando organizamos p(1) + p(2) + ... + p(100) em grupos de adições de 10 elementos,
obtemos:
p(1) + p(2) + ... + p(100) = (1 + 2 + ... + 9) + 1x(1 + 2 + ... + 9) + 2x(1 + 2 + ... + 9) +...+ 9x(1 + 2 + ...
+ 9) = (1 + 2 + ... + 9) x (1 +1 + 2 + ... + 9) = 45x46= 2070.

