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 - (OBMEP 2012, Q4) 

A figura mostra parte de uma tira retangular de papel 
dividida em quadradinhos numerados a partir de 1. 
Quando essa tira é dobrada ao meio, o quadradinho com o 
número 19 fica em cima do que tem o número 6. Quantos 
são os quadradinhos? 
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 - (OBMEP 2012, Q8) 

Um cubo foi montado a partir da planificação mostrada na 
figura. Qual é o produto dos números das faces desse cubo 
que têm uma aresta comum com a face de número 1? 
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 - (OBMEP 2012, Q9) 

Um quadrado de lado 1 cm roda em torno de um quadrado 
de lado 2 cm, como na figura, partindo da posição inicial e 
completando um giro cada vez que um de seus lados fica 
apoiado em um lado do quadrado maior. 

 
Qual das figuras a seguir representa a posição dos dois 
quadrados após o 2012º giro? 
 





















 

 - (OBMEP 2012, Q10) 

Mônica dobrou um barbante ao meio três vezes seguidas, 
conforme a figura. Quantos pedaços de barbante ela obterá 
ao cortar o barbante com uma tesoura, como indicado pela 
linha pontilhada? 
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 - (OBMEP 2012, Q14) 

Juliana cortou uma tira de papel de 4 cm por 12 cm e a 
dobrou como indicado na figura, obtendo assim um 
quadrado. Em seguida, ela cortou o quadrado 
diagonalmente, como mostra a figura. Com os pedaços 
obtidos, ela montou dois novos quadrados. Qual é a 
diferença entre as áreas desses quadrados? 
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 - (OBMEP 2012, Q15) 

Amanda, Bianca e Carolina são amigas e têm idades 
diferentes. Sabe-se que, das sentenças a seguir, exatamente 
uma é verdadeira. 

I. Amanda e Carolina são mais jovens que Bianca. 

II. Amanda é mais velha que Bianca. 

III. Amanda é mais velha que Bianca e Carolina. 

IV. Amanda não é nem a mais nova nem a mais velha 

das amigas. 

Qual das opções mostra o nome das três amigas em ordem 
crescente de idade? 

 Amanda, Bianca e Carolina 
 Carolina, Bianca e Amanda 
 Bianca, Carolina e Amanda 
 Carolina, Amanda e Bianca 
 Amanda, Carolina e Bianca 

 - (OBMEP 2012, Q16) 

Numa festa, na casa de Cláudia, havia crianças somente na 
cozinha, na sala e na varanda. Em certo momento, várias 
crianças começaram a correr ao mesmo tempo: 7 crianças 
correram da varanda para a cozinha, 5 crianças correram 
da cozinha para a sala, e 4 crianças correram da sala para a 
varanda. Ao final dessa correria, a quantidade de crianças 
na sala era igual à quantidade de crianças na varanda e, 
também, igual à quantidade de crianças na cozinha. 
Quantas crianças, no mínimo, havia na casa de Cláudia?  
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CENTRO EDUCACIONAL SIGMA 
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- (OBMEP 2012, Q20) 

Três casais fizeram compras em uma livraria. Vitor 
comprou 3 livros a mais do que Lorena e Pedro comprou 5 
livros a mais do que Cláudia. Cada um dos homens 
comprou, exatamente, 4 livros a mais do que a respectiva 
esposa. Lorena e Cláudia compraram mais livros do que 
Bianca, que só comprou 3 livros. Qual das seguintes 
afirmações é verdadeira? 

 Vitor comprou mais livros do que Pedro. 
 Pedro é marido de Cláudia. 
 Pedro foi o marido que comprou o maior número 

de livros. 
 Cláudia comprou um livro a mais do que Lorena. 
 Vitor é marido de Bianca. 

 - (Banco de questões – 2017, Q3) 

Existem 100 caixas idênticas, todas tampadas, dispostas 
em uma linha. Em uma das caixas, existe um diamante. 
Cada caixa possui a seguinte mensagem escrita em sua 
tampa: “o diamante está na caixa da esquerda ou da 
direita”. Sabemos que exatamente uma das mensagens é 
verdadeira e todas as demais são falsas. Abrindo apenas a 
tampa de uma delas, é possível descobrir onde está o 
diamante? 
 

 - (Banco de questões – 2017, Q4) 

Três alunos chamados João, Maria e José resolveram uma 
prova com 100 questões e cada um deles acertou 
exatamente 60 delas. Uma questão é classificada como 
difícil se apenas um aluno a acertou e é classificada como 
fácil se os três a acertaram. Sabemos que cada uma das 100 
foi resolvida por pelo menos um aluno. Existem mais 
questões difíceis ou fáceis. Além disso, determine a 
diferença entre a quantidade de questões difíceis e fáceis. 
 

 

PRÓXIMOS ENCONTROS 

As datas previstas para os próximos encontros são: 
 

2º encontro: 17/03 
3º encontro: 24/03 
4º encontro: 14/04 
5º encontro: 28/04 
6º encontro: 12/05 
7º encontro: 26/05 

8º encontro: 16/06 
9º encontro: 04/08 
10º encontro: 18/08 
11º encontro: 29/09 
12º encontro: 06/10 
13º encontro: 20/10 
14º encontro: 10/11 

Caso ocorra alguma alteração dessas datas, haverá comunicação prévia. 

 
CALENDÁRIO DAS OLIMPÍADAS 

Datas previstas: 
 
OBMEP: 1ª fase, dia 5 de junho, terça-feira. 
OMDF: 1ª fase, dia 25 de maio, sexta-feira. 
 
Para informações mais detalhadas sobre as olimpíadas, consulte os 
calendários e os regulamentos oficiais nos sites das competições. 

 
ORIENTAÇÕES DE ESTUDO 

 
A Olimpíada Brasileira de Matemática tem abordado, 

nos últimos anos, 4 áreas do conhecimento matemático: 
Teoria dos Números, Geometria, Álgebra e Análise 
Combinatória. Aqui no Programa de Treinamento Olímpico 

do Sigma, cada um desses tópicos será abordado de acordo 
com o grau de complexidade exigido para cada nível. 

Além do que veremos ao longo do nosso curso, o aluno 
de olimpíadas de Matemática conta com um grande acervo 
de livros, apostilas, revistas, listas de exercícios, videoaulas, 
fóruns, entre outros, para se aprofundar em cada uma 
dessas áreas. 

Seguem alguns sites: 
 

✓ Site oficial da OBM  
(http://www.obm.org.br) 
Informações sobre a competição, sobre outras 
olimpíadas de Matemática, além das provas 
anteriores resolvidas, a revista Eureka!, artigos e 
mais. 

 
✓ Site oficial da OBMEP 

(http://www.obmep.org.br) 
Estão disponíveis livros e apostilas, além de 
videoaulas, banco de questões e informações sobre 
outras olimpíadas. 

 
✓ Portal do saber 

(http://portaldosaber.obmep.org.br 
https://www.youtube.com/user/MPTOBMEP) 
O site repleto de objetos educacionais que vão desde 
o 6º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do 
Ensino Médio. São exercícios resolvidos, caderno de 
exercícios, material teórico, aplicativos, videoaulas e 
testes on-line e mais. 

 
✓ Canal do PIC OBMEP 

(https://www.youtube.com/user/PICOBMEP) 
Videoaulas do Programa de Iniciação Científica Jr. 

 
✓ Programa Olímpico de Treinamento Intensivo  

(http://poti.impa.br) 
Site com cursos gratuitos de matemática para alunos 
matriculados no 8º e 9º anos do Ensino Fundamental 
e em qualquer ano do Ensino Médio. O material 
utilizado no curso está disponível, na íntegra, para 
download. 

 
GABARITO 

1. A 
2. E 
3. A 
4. C 
5. C 
6. E 
7. D 
8. C 
9. [Vide aula] 
10. Existem mais questões difíceis do que fáceis e a diferença entre elas 

e de 20 unidades. 


