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quinta - 14/09

1. No super bola, o mais novo jogo de futebol, o jogador joga em temporadas.
10h10 - 11h50
Cada temporada possui sete partidas e em cada partida o jogador pode obter
sala A102
3 pontos se vencer, 1 ponto se empatar e 0 pontos se perder. De quantos
modos diferentes um jogador pode obter exatamente 15 pontos em uma temporada?

quinta - 14/09
13h30 - 15h10
sala A102

2. No triângulo ABC isósceles abaixo, I é o encontro das bissetrizes e H é o encontro das alturas. Sabe-se que
ˆ = HBC
ˆ = α. Determine o ângulo α.
HAI

3. Quatro peças iguais, em forma de triângulo retângulo, foram dispostas de dois modos diferentes, como
mostram as figuras abaixo. Os quadrados ABCD e EF GH têm lados respectivamente iguais a 3 cm e 9 cm.
Determine a medida do lado do quadrado IJKL.

4. Juliana foi escrevendo os números inteiros positivos em quadrados de papelão, colados lado a lado por fitas
adesivas representadas pelos retângulos escuros no desenho abaixo. Note que cada fila de quadrados tem um
quadrado a mais que a fila de cima. Ela escreveu até o número 105 e parou. Quantos pedaços de fita adesiva
ela usou?

5. Gabriel resolveu uma prova de matemática com questões de álgebra, geometria e lógica. Após checar o
resultado da prova Gabriel observou que respondeu corretamente 50% das questões de álgebra, 70% das
questões de geometria e 80% das questões de lógica. Gabriel observou, também, que respondeu corretamente
62% das questões de álgebra e lógica e 74% das questões de geometria e lógica. Qual a porcentagem de
questões corretas da prova de Gabriel?
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