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 - (OBMEP 2012, 2ª fase, Q1) 

Mônica listou todos os números naturais de cinco 
algarismos que não terminam com 0. Em cada um deles, ela 
colocou os sinais de +, −, ×, e ÷ entre os algarismos, nessa 
ordem, e calculou o valor da expressão obtida. Por exemplo, 
a partir do número 26384 ela obteve 2 + 6 − 3 × 8 ÷ 4 = 2 e 
com o número 15765 ela obteve 1+ 5 − 7 × 6 ÷ 5 = −2,4. 

a) Qual foi o resultado obtido a partir do número 
92653? 

b) Qual foi o maior resultado obtido por Mônica? 
c) A partir de qual número Mônica obteve o menor 

resultado? Qual foi esse resultado? 
 

- (OBMEP 2012, 2ª fase, Q2) 

Uma folha de papel quadrada de área 16 cm², branca de um 
lado e cinza de outro, foi dobrada como indicado na figura.  

 
O ponto O é o centro do quadrado e M é o ponto médio do 
segmento AB. Nessas condições, responda: 

a) Qual é a área da região branca na Figura I? 
b) Qual é a área da região branca na Figura II? 
c) Qual é a área da região branca na Figura III? 

 

- (OBMEP 2012, 2ª fase, Q3) 

Cláudia gosta de montar sólidos colando 
cubinhos de aresta 1 cm. Ela sempre usa um 
pingo de cola entre duas faces de cubinhos 
que ficam em contato; por exemplo, para 
montar o sólido ao lado ela usou 7 pingos de 
cola. Nessas condições, responda: 

a) Quantos pingos de cola ela vai usa para montar um 
cubo de aresta 2 cm? 

b) Quantos pingos ela vai usar para montar um cubo de 
aresta 3 cm? 

c) Cláudia montou o sólido a seguir, com quatro 
camadas de cubinhos. Quantos pingos de cola ela 
usou? 

 

 

 - (OBMEP 2012, 2ª fase, Q4) 

Uma contaminação em um tabuleiro 5×5 , formado por 
quadrados de 1 cm de lado, propaga-se em estágios de 
acordo com as seguintes regras: 

• quadrados contaminados, indicados em cinza, 
permanecem contaminados no estágio seguinte; 

• um quadrado não contaminado, indicado em branco, 
torna-se contaminado no estágio seguinte quando 
tem pelo menos dois lados comuns com quadrados 
contaminados; caso contrário, permanece não 
contaminado; 

• a contaminação acaba quando não é possível 
contaminar novos quadrados. 

a) Complete a figura a seguir, desenhando o terceiro e 
o último estágio da contaminação nos respectivos 
tabuleiros. 
 

 
 
 

b) O perímetro de contaminação de um estágio é a 
medida do contorno da área contaminada. Por 
exemplo, os perímetros de contaminação do 
primeiro e do segundo estágios da contaminação 
ilustrada são, respectivamente, 24 cm e 20 cm, como 
mostram as linhas em destaque nas figuras do item 
(a). Escreva os perímetros de contaminação do 
terceiro e do último estágios da contaminação do 
item (a). 

c) Desenhe um estágio com apenas 5 quadrados 
contaminados tal que, ao final da contaminação, 
todo o tabuleiro fique contaminado. 

 

d) Explique por que o perímetro de contaminação 
nunca aumenta de um estágio para o seguinte. 

e) Explique por que não é possível contaminar todo o 
tabuleiro a partir de um estágio com menos de 5 
quadrados contaminados. 

 
 
 
 



CENTRO EDUCACIONAL SIGMA 
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 - (OBMEP 2012, 2ª fase, Q6) 

A professora de Matemática organizou a seguinte 
brincadeira em sala de aula: colocou os alunos em fila e 
pediu para o primeiro falar três números inteiros e 
positivos. A seguir, pediu para o segundo aluno somar dois 
a dois os números falados pelo primeiro aluno e falar os 
três resultados em voz alta. A brincadeira prosseguiu com 
cada aluno falando as somas, dois a dois, dos três números 
falados pelo aluno anterior. 

a) Se os números falados pelo primeiro aluno da fila 
foram 2, 5 e 6, quais foram os números falados pelo 
terceiro aluno? 

b) Em outra vez que fizeram a brincadeira, os 
números falados pelo terceiro aluno da fila foram 
13, 14 e 21. Quais foram os números falados pelo 
primeiro aluno? 

c) Ao fazerem a brincadeira mais uma vez, dois dos 
números falados pelo quarto aluno foram 48 e 61. 
Qual foi o terceiro número que ele falou? 

 
 

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 
 
Consultar as soluções contidas no site da OBMEP, em: 
http://www.obmep.org.br/provas.htm 


