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Não podes usar calculadora. Em cada questão deves assinalar a resposta correta. As questões estão agrupadas
em três nı́veis: Problemas de 3 pontos, Problemas de 4 pontos e Problemas de 5 pontos. Inicialmente tens 30 pontos.
Por cada questão correta ganhas tantos pontos quantos os do nı́vel da questão, no entanto, por cada questão errada
és penalizado em 1/4 dos pontos correspondentes a essa questão. Não és penalizado se não responderes a uma
questão, mas infelizmente também não adicionas pontos.

Problemas de 3 pontos
1. Na minha famı́lia, cada criança tem pelo menos dois irmãos rapazes e pelo menos uma irmã. Qual é
o menor número possı́vel de crianças na minha famı́lia?
(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

(E) 7

2. Na figura estão representadas algumas correntes formadas por anéis. Por exemplo, existe pelo menos
uma corrente que contém o anel mais claro. Quantos anéis existem na corrente mais longa?

(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

(E) 7

3. As medidas dos comprimentos de dois lados de um triângulo não degenerado são 5 e 2, e a medida do
comprimento do terceiro lado é um número inteiro ı́mpar. Qual é a medida do comprimento do terceiro
lado?
(A) 3

(B) 4

(C) 5

(D) 6

(E) 7

4. A soma de cinco números inteiros consecutivos é 102018 . Qual é o terceiro maior dos cinco números?
(A) 102013

(B) 52017

(C) 102017

(D) 22018

(E) 2 ⇥ 102017
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5. A distância entre a parte superior do gato deitado no chão e
a parte superior do gato sentado em cima da mesa é 150 cm. A
distância entre a parte superior do gato sentado no chão e a parte
superior do gato deitado em cima da mesa é 110 cm. Qual é a altura
da mesa?
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(A) 110 cm

(B) 120 cm

(C) 130 cm

(D) 140 cm

(E) 150 cm

6. Na figura, A, B e C são hexágonos regulares congruentes tais que a medida da área da zona sombreada
em cada um deles é X, Y e Z, respetivamente.

Qual das seguintes afirmações é verdadeira?
(A) X = Y = Z

(B) Y = Z 6= X

(C) Z = X 6= Y

(D) X = Y 6= Z

(E) X, Y e Z são três valores diferentes

7. A Maria colheu 42 maçãs, 60 damascos e 90 cerejas. Ela quer distribuir todos estes frutos por pilhas
idênticas (isto é, com o mesmo número de frutos de cada espécie) e dar uma pilha a cada um dos seus
amigos. Qual é o maior número de pilhas que ela pode fazer?
(A) 3

(B) 6

(C) 10

(D) 14

(E) 42

8. Alguns dos algarismos na adição correta, ao lado, foram substituı́dos pelas
letras P , Q, R e S, como indicado. Qual é o valor de P + Q + R + S?
(A) 14

(B) 15

(D) 17

(E) 24

(C) 16

9. Qual é a soma de 25% de 2018 com 2018% de 25?
(A) 1009

(B) 2016

(C) 2018

(D) 3027

(E) 5045
B

10. Na figura, seguindo as setas, quantos caminhos
diferentes existem de A para B?
(A) 20

(B) 16

(C) 12

(D) 9

A

(E) 6
Alunos dos 10.o e 11.o anos de escolaridade

2
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Problemas de 4 pontos
11. Dois prédios estão localizados no mesmo lado de uma rua, a uma distância de 250 metros um do
outro. No primeiro prédio moram 100 estudantes e no segundo prédio moram 150 estudantes. Onde
deve ser construı́da uma paragem de autocarro para que a soma das distância percorridas por estes 250
estudantes, para ir dessa paragem de autocarro até aos respetivos prédios, seja a menor possı́vel?
(A) Em frente ao primeiro prédio
(B) Entre os dois prédios, a 100 metros do primeiro prédio
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(C) Entre os dois prédios, a 100 metros do segundo prédio
(D) Em frente ao segundo prédio
(E) Em qualquer sı́tio entre os dois prédios
12. Na sucessão 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, ... , para cada número natural n, há n termos iguais a
n. De entre os primeiros 105 termos desta sucessão, quantos são divisı́veis por 3?
(A) 4

(B) 12

(C) 21

(D) 30

(E) 45

13. Oito semicı́rculos congruentes estão desenhados dentro de um quadrado
com lados de comprimento 4, como se mostra na figura. Qual é a medida da
área da parte não sombreada do quadrado?
(A) 2⇡
(D) 3⇡

(B) 8
2

(C) 6 + ⇡

(E) 3⇡

14. Num certo dia, 40 comboios viajaram entre duas das cidades M , N , O, P e Q. Verificou-se que: 10
comboios viajaram de M ou para M ; 10 comboios viajaram de N ou para N ; 10 comboios viajaram de
O ou para O; 10 comboios viajaram de P ou para P . Quantos comboios viajaram de Q ou para Q?
(A) 0

(B) 10

(C) 20

(D) 30

(E) 40

15. Na Faculdade de Letras (FL), um aluno pode estudar lı́nguas, história e filosofia. Verificou-se que:
35% dos alunos que estudam lı́nguas, estudam inglês; 13% dos alunos da FL estudam um idioma diferente
do inglês; nenhum aluno estuda mais do que uma lı́ngua. Qual é a percentagem de alunos da FL que
estudam lı́nguas?
(A) 13%

(B) 20%

(C) 22%

(D) 48%

(E) 65%

16. O Pedro queria comprar um livro, mas não tinha dinheiro. Ele comprou-o com a ajuda do pai e dos
seus dois irmãos. O pai deu uma certa quantia em dinheiro e os dois irmãos deram, ao todo, o dobro
dessa quantia. O irmão mais novo deu-lhe 10 euros. O irmão mais velho deu um terço do total dado pelo
pai e pelo seu irmão mais novo. Qual foi o preço do livro?
(A) 24 euros

(B) 26 euros

(C) 28 euros

(D) 30 euros

(E) 32 euros

17. Quantos números de 3 algarismos existem com a propriedade de o número de 2 algarismos obtido
ao excluir o algarismo das dezenas ser igual a um nono do número original?
(A) 1

(B) 2
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(C) 3

(D) 4

(E) 5
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18. Na expressão numérica seguinte, quantas vezes o termo 20182 aparece no radicando da raiz quadrada
de modo a termos uma igualdade?
p
20182 + 20182 + ... + 20182 = 201810
(A) 5

(B) 8

(C) 18
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19. Quantos algarismos tem o número resultante do cálculo:
(A) 2017

(B) 2018

(C) 4035

(D) 20188

1
9

⇥ 102018 ⇥ (102018

(D) 4036

(E) 201818

1)?
(E) 4037

20. Num polı́gono regular com 2018 lados, os vértices estão numerados de 1 a 2018 de tal modo que
números consecutivos estão em vértices adjacentes. Neste polı́gono são desenhadas duas diagonais. Uma
dessas diagonais liga os vértices com os números 18 e 1018 e a outra liga os vértices com os números 1018
e 2000. Quantos vértices tem cada um dos três polı́gonos resultantes?
(A) 38, 983 e 1001 (B) 37, 983 e 1001 (C) 38, 982 e 1001 (D) 37, 982 e 1000 (E) 37, 983 e 1002

Problemas de 5 pontos
21. Vários números inteiros estão escritos num quadro, incluindo o número 2018. A soma de todos esses
números inteiros é 2018. O produto desses números inteiros também é 2018. Qual das seguintes opções
pode ser o número de números inteiros escritos no quadro?
(A) 2016

(B) 2017

(C) 2018

(D) 2019

(E) 2020

22. São dados quatro números positivos. Escolhemos três deles, calculamos a sua média aritmética e
depois adicionamos o quarto número a esta média. Isto pode ser feito de quatro maneiras diferentes. Os
resultados obtidos são 17, 21, 23 e 29. Qual é o maior dos quatro números?
(A) 12

(B) 15

(C) 21

(D) 24

(E) 29

23. Os pontos A0 , A1 , A2 , ... são colineares, A0 A1 = 1 e, para cada número inteiro não negativo n, o
ponto An é o ponto médio do segmento [An+1 An+2 ]. Qual é o comprimento do segmento [A0 A11 ]?
(A) 171

(B) 341

(C) 512

(D) 587

(E) 683

24. Duas circunferências concêntricas de raios 1 e 9 formam um anel. No interior
deste anel são desenhadas n circunferências que são, quando muito, tangentes duas
a duas. Além disso, cada uma dessas circunferências é tangente às circunferências
que delimitam o anel. (Um exemplo para n = 1 é ilustrado na figura.) Qual é o
maior valor possı́vel para n?
(A) 1

(B) 2
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25. Em cada vértice do polı́gono de 18 lados da figura, deve-se escrever um
número que é igual à soma dos números escritos nos dois vértices adjacentes.
Dois dos números são dados. Que número deve ser escrito no vértice A?
(A) 2018

(B)

20

(D) 38

(E)

38

(C) 18

26. A Diana desenhou uma tabela retangular com 12 quadrados. Alguns dos
quadrados são pintados de preto. Em cada quadrado em branco, ela escreve o
número de quadrados pretos que partilham um lado com ele. A figura mostra um
exemplo. Agora ela faz o mesmo numa tabela retangular com 2018 quadrados.
Qual é o valor máximo que ela pode obter como resultado da soma de todos os
números escritos na tabela?
(A) 1262

(B) 2016

(C) 2018

(D) 3025

(E) 3027

27. Sete pequenos cubos foram retirados de um cubo 3 ⇥ 3 ⇥ 3 (ver figura).

Cortou-se este cubo por um plano que passa pelo centro do cubo e é perpendicular a uma das quatro
diagonais do cubo. Qual é o aspeto da secção transversal?

(B)

(A)

(C)

(D)

(E)

28. Pretende-se escrever cada um dos números do conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6} em uma, e apenas uma, das
células de uma tabela 2⇥3. De quantas maneiras pode isso ser feito, de modo que, em cada linha e em
cada coluna, a soma dos números seja divisı́vel por 3?
(A) 36

(B) 42

(C) 45

(D) 48

(E) Outro número

29. O Francisco fez um grande cubo colando uma série de pequenos cubos congruentes e depois pintou
algumas das faces do cubo grande. A sua irmã Beatriz deixou cair o cubo e os pequenos cubos originais
descolaram-se. Desses pequenos cubos, 45 não tinham faces pintadas. Quantas faces do cubo grande o
Francisco pintou?
(A) 2

(B) 3

(D) 5

(E) 6

(C) 4

C

30. Duas cordas [AB] e [AC] são desenhadas numa circunferência com
diâmetro [AD]. Tem-se B ÂC = 60 , [CE] ? [AB], AC = 24 cm e
EB = 3 cm. Qual é o comprimento da corda [CD]?

A

D

60º

E
B

(A)

p

3 cm

(B) 2 cm
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(C) 3 cm

p
(D) 2 3 cm

p
(E) 3 2 cm
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