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 - (OBMEP 2012, 2ª fase, Q4) 

Na figura a seguir, as retas r e s são paralelas. O segmento AB 
é perpendicular a essas retas e o ponto P, nesse segmento, é 
tal que AP = 2 e BP = 1.  

 
O ponto X pertence à reta r e a medida do segmento BX é 
indicada por x. O ponto Y pertence à reta s e o triângulo XPY 
é retângulo em P. 

a) Explique por que os triângulos PAY e XPB são 
semelhantes. 

b) Calcule a área do triângulo XPY em função de x. 
c) Para quais valores de x a área do triângulo XPY é igual a 

5/2? 
d) Determine o valor de x para o qual a área do triângulo 

XPY é a mínima e calcule o valor dessa área. 

 

- (OBMEP 2013, 2ª fase, Q4) 

A figura mostra um triângulo de papel ABC, retângulo em C, 
cujos catetos medem 10 cm. Para cada número x tal que 
0 10x  , marcam-se nos catetos os pontos que distam x 
cm do ponto C e dobra-se o triângulo ao longo da reta 
determinada por esses pontos. Indicamos por f(x) a área, em 
cm2, da região onde ocorre sobreposição de papel. Por 
exemplo, na figura ao lado a área da região sombreada, em 
cm2, é f(7).  

 

a) Calcule f(2), f(5) e f(7). 
b) Escreva as expressões de f(x) para 0 ≤ x ≤ 5 e 5 ≤ x ≤ 10. 
c) Esboce o gráfico de f(x) em função de x. 
d) Determine o maior valor possível para a área da região 

de sobreposição. 
 
 

- (OBMEP 2014, 2ª fase, Q3) 

Uma caixa retangular tem dimensões 60 24 24  , em 

centímetros. Uma aranha A e uma mosca M estão nas faces 
laterais quadradas dessa caixa. Tanto a mosca como a 
aranha estão à mesma distância das outras duas faces 
laterais. A aranha está a uma distância de 2 cm da base 
enquanto a mosca está a uma distância de 2 cm do topo. 
Andando sobre a superfície da caixa, a aranha pode 
percorrer vários caminhos para chegar até a mosca, mas 
sempre escolhe algum que esteja sobre uma reta em 
alguma planificação da caixa. Na figura, vemos dois desses 
caminhos, um vermelho e outro azul, e suas respectivas 
planificações. 

 

 

a) Qual é a distância que a aranha percorrerá seguindo 
pelo caminho vermelho (primeiro caminho)? 

b) Observe ao lado a terceira 
trajetória e, em seguida, dese-
nhe na caixa abaixo a trajetó-
ria correspondente ao cami-
nho indicado  na planificação, 
marcando os pontos P, Q, R e 
S, intersecção dessa trajetória 
com as arestas da caixa. 

 
c) Em qual dos três caminhos a aranha andará menos? 

Justifique sua resposta. 
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 - (OBMEP 2015, 2ª fase, Q1) 

A professora Isabel aplicou uma prova com 10 questões. 
Cada aluno recebeu nota 0,0 (zero), 0,5 (meio) ou 1,0 (um) 
em cada questão. O desempenho de cada aluno foi 
associado a um ponto de uma malha triangular, delimitada 
por um triângulo equilátero de altura 10, como na figura. 

 

O ponto associado a cada aluno é escolhido de forma que 
suas distâncias aos lados do triângulo sejam iguais às 
quantidades de questões em que o aluno obteve nota zero, 
meio ou um, respectivamente. Por exemplo, na figura, o 
aluno A tirou zero em duas questões, meio em 3 questões e 
um em 5 questões, obtendo 6,5 pontos na prova. O aluno B 
obteve 1,5 na prova, pois tirou meio em 3 questões e zero 
em 7 questões. O aluno C obteve 5,0 na prova, pois tirou 
meio nas 10 questões. 

a) Qual foi a nota obtida na prova pelo aluno D? 

 
b) Quantos pontos da malha estão associados aos alunos 

que tiram zero em exatamente quatro questões. 
c) Assinale na malha abaixo os pontos associados a alunos 

que obtêm nota igual a 7,0 ou maior do que 7,0. 

 
 

 - (OBMEP 2015, 2ª fase, Q5) 

Nas figuras, ABC é um triângulo isósceles, retângulo em A. 
A altura do triângulo em relação à base BC mede 1 e a 
circunferência de centro O tem raio 1. A circunferência gira, 
sem deslizar, pela base do triângulo. Ao girar, o ponto de 
tangência T (da circunferência com a base BC) move-se ao 
longo do lado BC. A Figura 1 ilustra a situação em que T é o 
ponto médio de BC. A Figura 2 ilustra uma posição genérica 
do ponto T. Em ambas as figuras, P e Q são os pontos de 
interseção dos lados AB e AC, respectivamente, com a 
circunferência. 

 

 

a) Na situação da Figura 1, quantos graus mede o arco 
determinado pelos pontos P e Q que contém o ponto T? 

b) Na situação da Figura 2, seja D o ponto em que o 
prolongamento do cateto BA intersecta a 
circunferência. Mostre que AD = AQ. 

c) Explique por que, para qualquer posição de T, o 
comprimento do arco determinado pelos pontos P e Q 
que contém o ponto T é sempre o mesmo. 

  
PRÓXIMOS ENCONTROS 

As datas previstas para os próximos encontros são: 
 

2º encontro: 19/03 
3º encontro: 09/04 
4º encontro: 16/04 
5º encontro: 07/05 
6º encontro: 14/05 
7º encontro: 28/05 

8º encontro: 04/06 
9º encontro: 06/08 
10º encontro: 20/08 
11º encontro: 17/09 
12º encontro: 24/09 
13º encontro: 29/10 
14º encontro: 05/11 

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. 
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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

 


