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Caro aluno (a) Vencedor (a), 

 

Achou estranho?! Você não é um Vencedor (a)?  

Já parou para pensar que você representa não somente a sua escola, mas representa São 

Gonçalo na MAIOR Olimpíada de Matemática do MUNDO! E mais uma vez 100% das Escolas do 

Município participam da OBMEP!  

Você faz parte do seleto grupo dos “5% melhores” que têm a oportunidade de participar da 2ª 

Fase desta Olimpíada. 

Este material contém questões da 2ª Fase da OBMEP das edições anteriores que mostrará a 

você aluno (a) que é possível ter um bom rendimento nesta fase também. 

As questões aqui selecionadas são comuns para os alunos do Nível 1 (6º e 7º anos) e alunos do 

Nível 2 (8º e 9º anos) dos anos de 2005 a 2017. 

Lembrar que essa apostila é uma pequena amostragem e não a prova que nossos alunos farão no 

dia 15 de Setembro e que sirva de motivação para estudarem e pesquisarem outras questões da 

2ª Fase da OBMEP consultando o site da OBMEP (www.obmep.org.br/provas.htm) que possui as 

“Provas e Soluções” de todas as edições anteriores, assim como a solução destas questões (seu 

professor também pode te orientar na solução destas questões). 

Contamos com o seu esforço e dedicação e desejamos o seu sucesso, pois também será o nosso! 

 

Bons estudos!       

Professor Jean e Professor Júlio Vidal   

Clube Loucos por Matemática/ De Olho no Futuro  
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Q1 – (2005) A caminhonete do Tio Barnabé pode carregar até 2000 quilos. Ele aceita um 

serviço para transportar uma carga de 

150 sacas de arroz de 60 quilos cada e 100 sacas de milho de 25 quilos cada. 

A) Você acha possível que o Tio Barnabé faça esse serviço em cinco viagens? Por quê? 

B) Descreva uma maneira de fazer o serviço em seis viagens. 

 

Q2 – (2005) Numa aula de Matemática, a professora 

inicia uma brincadeira, escrevendo no quadro-negro um 

número. Para continuar a brincadeira, os alunos devem 

escrever outro número, seguindo as regras abaixo: 

(1) Se o número escrito só tiver um algarismo, ele deve 

ser multiplicado por 2. 

(2) Se o número escrito tiver mais de um algarismo, os alunos podem escolher entre apagar o 

algarismo das unidades ou multiplicar esse número por 2. 

Depois que os alunos escrevem um novo número a brincadeira continua com este número, 

sempre com as mesmas regras. 

Veja a seguir dois exemplos desta brincadeira, um começando com 203 e o outro com 4197: 

 
A) Comece a brincadeira com o número 45 e mostre uma maneira de prosseguir até chegar ao 

número 1. 

B) Comece agora a brincadeira com o número 345 e mostre uma maneira de prosseguir até 

chegar ao número 1. 

C) Explique como chegar ao número 1 começando a brincadeira com qualquer número natural 

diferente de zero. 

 

Q3 – (2006) A figura representa o traçado de uma pista de corrida. Os postos A, B, C e D são 

usados para partidas e chegadas de todas as corridas. As 

distâncias entre postos vizinhos, em quilômetros, estão indicadas 

na figura e as corridas são realizadas no sentido indicado pela 

flecha.  

Por exemplo, uma corrida de 17 km pode ser realizada com partida 

em D e chegada em A. 

(a) Quais são os postos de partida e chegada de uma corrida de 14 

quilômetros? 

(b) E para uma corrida de 100 quilômetros, quais são esses postos?  

(c) Mostre que é possível realizar corridas com extensão igual a 

qualquer número inteiro de quilômetros.  

 

Q4 – (2006) Uma folha retangular de 20 cm por 30 cm foi cortada ao 

longo das linhas tracejadas AC e BD em quatro pedaços: dois triângulos 

iguais e dois polígonos iguais de cinco lados cada um, como na figura I. 

Os segmentos AC e BD têm o mesmo comprimento e se encontram no 

centro do retângulo formando ângulos retos. 
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(a) Qual é o comprimento do segmento AB? 

(b) Qual é a área de um pedaço triangular? E de um pedaço de cinco lados? 

(c) Com os quatro pedaços podemos montar um quadrado com um buraco retangular, como na 

figura II. Qual é a área do buraco? 

 

Q5 – (2007) Um antigo método para codificar palavras consiste em 

escolher um número de 1 a 26, chamado chave do código, e girar o 

disco interno do aparelho ilustrado na figura até que essa chave 

corresponda à letra A. Depois disso, as letras da palavra são 

substituídas pelos números correspondentes, separados por 

tracinhos. Por exemplo, na figura ao lado a chave é 5 e a palavra 

PAI é codificada como 20-5-13.  

(a) Usando a chave indicada na figura, descubra qual palavra foi 

codificada como 23-25-7-25-22-13.  

(b) Codifique OBMEP usando a chave 20.  

(c) Chicó codificou uma palavra de 4 letras com a chave 20, mas esqueceu-se de colocar os 

tracinhos e escreveu 2620138. Ajude o Chicó colocando os tracinhos que ele esqueceu e depois 

escreva a palavra que ele codificou.  

(d) Em uma outra chave, a soma dos números que representam as letras A, B e C é 52. Qual é 

essa chave? 

 

Q6 – (2007) Os times A, B, C, D e E disputaram, entre si, um torneio de futebol com as 

seguintes regras: 

• o vencedor de uma partida ganha 3 pontos e o perdedor não ganha nada; 

• em caso de empate cada um dos times ganha 1 ponto; 

• cada time joga exatamente uma vez com cada um dos outros. 

 

O campeão do torneio foi o time A, seguido na classificação por B, C, D e E, nessa ordem. Além 

disso: 

• o time A não empatou nenhuma partida; 

• o time B não perdeu nenhuma partida; 

• todos os times terminaram o torneio com números diferentes de pontos. 

 

(a) O time A ganhou, perdeu ou empatou sua partida contra o time B? Por quê? 

(b) Com quantos pontos o time A terminou o torneio? Por quê? 

(c) Explique porque o time B obteve um número par de pontos nesse torneio. 

(d) Na tabela, cada coluna representa uma partida. Sabendo que ocorreram exatamente 5 

empates nesse torneio, desenhe, em cada coluna da tabela, um círculo em volta do nome do time 

ganhador ou em volta do ×, em caso de empate. 
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Q7 - (2008) A figura ao lado representa o terreno de Dona Idalina. 

Esse terreno é dividido em duas partes por uma cerca, 

representada pelo segmento AC. A parte triangular ABC tem área 

igual a 120 m2. 

(a) Qual é a área total do terreno? 

 

 

 

(b) Dona Idalina quer fazer uma nova cerca, representada pelo 

segmento AF na figura, de modo a dividir o terreno em duas partes 

de mesma área. Qual deve ser a distância CF? 

 

 

Q8 – (2008) Os círculos da figura abaixo foram preenchidos com os 

números de 1 a 7, de modo que todas as flechas apontam de um número 

menor para um maior. Neste caso, dizemos que a figura foi bem 
preenchida.  

 

 

(a) Complete a figura abaixo com os números de 1 a 9 de modo que ela fique 

bem preenchida. 

 

 

 

(b) De quantas maneiras a figura ao lado pode ser bem 

preenchida com os números de 1 a 5? 

 

 

(c) De quantas maneiras a figura ao lado pode ser bem preenchida com os 

números de 1 a 7? 

 

 

Q9 - (2009) Ana quer colorir as bolinhas das figuras 1, 2 e 3 de azul (A), preto (P) ou vermelho 

(V) de modo que bolinhas ligadas por um segmento tenham cores diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja a seguir duas maneiras diferentes de colorir a figura 1 e duas maneiras diferentes de 

colorir a figura 2: 
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(a) De quantas maneiras diferentes Ana pode colorir a figura 1? 

(b) De quantas maneiras diferentes Ana pode colorir a figura 2? 

(c) De quantas maneiras diferentes Ana pode colorir a figura 3? 

 

Q10 – (2009) No jogo doTroca-Cor  usa-se um tabuleiro com duas linhas e com 

quantas colunas quisermos, cujas casas podem mudar da cor branca para cinza e 

vice-versa. As casas da 1a linha são numeradas com os números ímpares e as da 2a 

linha com os números pares. Em cada jogada aperta-se uma casa e, então, essa casa 

e as casas vizinhas mudam de cor. Uma partida completa começa com todas as casas 

brancas e termina quando todas ficam cinzas. Veja dois exemplos de partidas 

completas (os números acima das flechas indicam a casa apertada em cada jogada): 

 

 
 

(a) Escreva as jogadas de uma partida completa nos tabuleiros ao lado. 

 

 

 

 

(b) Explique como jogar uma partida completa num tabuleiro 2 X 100. 

 

(c) Explique como jogar uma partida completa com exatamente 51 jogadas no tabuleiro 2 X 101. 

 

(d) Explique por que não é possível jogar uma partida completa com menos que 51 jogadas no 

tabuleiro 2 X 101. 

 

Q11 – (2010) Um “matemágico” faz mágicas com cartões verdes, 

amarelos, azuis e vermelhos, numerados de 1 a 13 para cada cor. Ele 

mistura os cartões e diz para uma criança: “Sem que eu veja, escolha um 

cartão, calcule o dobro do número desse cartão, some 3 e multiplique o 

resultado por 5. Depois: 

 Some 1, se o cartão for verde; 

 Some 2, se o cartão for amarelo; 

 Some 3, se o cartão for azul; 



Clube Loucos por Matemática 
 

 Some 4, se o cartão for vermelho. 

Diga-me o resultado final e eu lhe direi a cor e o número do cartão que você escolheu.” 

a) Joãozinho escolheu o cartão vermelho com o número 3. Qual é o número que ele deve dizer 

ao matemágico? 

b) Mariazinha disse “Setenta e seis” para o matemágico. Qual é o número e a cor do cartão que 

ela escolheu? 

c) Após escolher um cartão, Pedrinho disse “Setenta e um” e o matemágico respondeu “Você 

errou alguma conta”. Explique como o matemágico pôde saber isso. 

 

Q12 - (2010) Gabriel desenha quadrados divididos em nove casas e escreve 

os números naturais de 1 a 9, um em cada casa. Em seguida, ele calcula a 

soma dos números de cada linha e de cada coluna. A figura mostra um dos 

quadrados de Gabriel; observe que a soma dos números da terceira linha é 5 

+ 8 + 2 = 15 e a soma dos números da segunda coluna é 9 + 7 + 8 = 24. Nesse 

exemplo, as seis somas são 6, 12, 15, 15, 18 e 24. 

 

a) Gabriel preencheu um quadrado e fez apenas cinco somas: 9, 13, 14, 17 e 18. Qual é a soma 

que está faltando? 

b) Explique por que não é possível que, em um quadrado do Gabriel, todas as somas sejam 

números pares. 

c) Preencha o quadrado de modo que as somas sejam 7, 13, 14, 16, 18 e 22. 

 

 

 

 

 

Q13 – (2011) Sara recortou três tiras retangulares diferentes de papel.  

a) Ela recortou a primeira tira em três retângulos iguais, como na figura abaixo. 

Com esses retângulos, formou um quadrado de 36 cm2 de área. Encontre as 

medidas dos lados dos retângulos que ela recortou. 

 
b) Ela recortou a segunda tira em seis retângulos de mesma largura e com 

eles formou um quadrado de 36 cm2 de área, como na figura. Encontre o 

perímetro e a área do retângulo indicado com *. 

 

 

c) As medidas da terceira tira eram 4,5 cm e 2 cm. Sara recortou essa tira em três pedaços e 

com eles formou um quadrado, como na figura. Qual é a área do triângulo indicado com *? 
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Q14 – (2011) Começando com qualquer número natural não nulo é sempre possível formar uma 

sequência de números que termina em 1, seguindo repetidamente as instruções abaixo: 

• se o número for ímpar, soma-se 1; 

• se o número for par, divide-se por 2. 

Por exemplo, começando com o número 21, forma-se a seguinte sequência: 

 
Nessa sequência aparecem nove números; por isso, dizemos que ela tem comprimento 9. Além 

disso, como ela começa com um número ímpar, dizemos que ela é uma sequência ímpar. 

 

a) Escreva a sequência que começa com 37. 

b) Existem três sequências de comprimento 5, sendo duas pares e uma ímpar. Escreva essas 

sequências. 

c) Quantas são as sequências pares e quantas são as sequências ímpares de comprimento 6? E 

de comprimento 7? 

d) Existem ao todo 377 sequências de comprimento 15, sendo 233 pares e 144 ímpares. 

Quantas são as sequências de comprimento 16? Dessas, quantas são pares? Não se esqueça de 

justificar sua resposta. 

 

Q15 – (2012) 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. 

a) Quantos pingos ela vai usar 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 ao lado, com quatro camadas de cubinhos. Quantos pingos de cola 

ela usou? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q16 – (2012) 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 abaixo, desenhando o terceiro e o último estágios da contaminação nos 

respectivos tabuleiros. 
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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 24 cm e 20 cm, respectivamente, como mostram as linhas em destaque na figura 

do item a. 

b) 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. 

 

Q17 – (2013) Dafne tem muitas peças de plástico: 

quadrados amarelos de lado 3 cm, quadrados azuis 

de lado 4 cm e triângulos retângulos verdes cujos 

lados menores medem 3 cm e 4 cm, como mostrado 

à esquerda. Com estas peças e sem sobreposição, ela forma figuras como, por 

exemplo, o hexágono à direita. 

 

a) Qual é a área do hexágono que Dafne formou? 

b) Usando somente peças quadradas, Dafne formou a figura ao lado, com um 

buraco em seu interior. Qual é a área do buraco? 

 

 

c) Mostre como Dafne pode preencher, sem deixar buracos, um quadrado de lado 15 cm com 

suas peças, sendo apenas uma delas um quadrado de lado 3 cm. 
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d) Explique por que Dafne não pode preencher um quadrado de lado 15 cm sem usar pelo menos 

um quadrado de lado 3 cm. 

 

Q18 – (2013) Helena brinca com tabuleiros 3 × 3 , preenchidos com os algarismos 0 ou 1, da 

seguinte maneira:  

• ela atribui o número 0 a cada linha, coluna ou diagonal cuja 

soma de seus algarismos seja par e o número 1 a cada linha, 

coluna ou diagonal para a qual essa soma seja ímpar; • em 

seguida, ela calcula a nota do tabuleiro, que é a soma dos 

números que ela atribuiu. Por exemplo, a nota do tabuleiro na 

ilustração é 0 + 0 + 1 + 1 + 0 + 1 + 1 + 0 = 4. 

 

a) Qual é a nota do tabuleiro abaixo? 

 
b) Preencha os tabuleiros abaixo de quatro maneiras diferentes e de modo que todos tenham 

nota 8. 

 
c) Explique por que, quando se troca o número de um dos cantos de um tabuleiro de nota ímpar, 

sua nota torna-se par. 

 

d) De quantas maneiras diferentes um tabuleiro pode ser preenchido de modo que sua nota seja 

ímpar? 
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Q19 – (2014) Maria possui muitas peças, todas iguais, formadas por quatro 

quadradinhos, como mostra a figura ao lado. Sem sobrepor peças, ela tenta cobrir 

todas as casas de vários tabuleiros quadrados, fazendo coincidir os quadradinhos das 

peças com os do tabuleiro.  

 

a) Desenhe na figura abaixo uma maneira de cobrir um tabuleiro 4x4 com essas peças. 

 
b) Explique por que nenhum tabuleiro quadrado pode ser coberto com exatamente vinte peças. 

 

c) Explique por que Maria nunca conseguirá cobrir um tabuleiro 10x10 com suas peças. 

 

Q20 – (2014) Seis atletas, identificados pelas letras A, B, C, D, E e F, 

participaram de uma corrida de Quixajuba até Pirajuba. O atleta A saiu na 

frente, B saiu em seguida, e assim sucessivamente, até o atleta F, que saiu por 

último. O atleta D venceu a corrida e o atleta E terminou em último lugar. 

 

 

A tabela mostra quantas vezes o atleta indicado na linha ultrapassou 

o atleta indicado na coluna. 

Por exemplo, o número 5 na casa rosa indica que o atleta D 

ultrapassou cinco vezes o atleta C durante a corrida. 

 

 

a) Quantas vezes o atleta F ultrapassou o atleta B? 

b) Qual número deverá ser escrito na casa amarela? 

c) Qual número deverá ser escrito na casa verde? 

d) Em que ordem os atletas terminaram a corrida? 

 

Q21 – (2015) Lucinha tem três folhas retangulares iguais, cujos lados 

medem 20 cm e 30 cm. 

 

a) Lucinha fez dois traços retos na 

primeira folha, um a 4 cm da margem esquerda e outro a 7 cm da 

margem superior, dividindo-a em quatro retângulos. Um desses 

retângulos tem a maior área. Qual é o valor dessa área? 

 

b) Ajude Lucinha a dividir a segunda folha em quadrados iguais, desenhando 

traços paralelos às margens, de modo que esses quadrados tenham a maior 

área possível. 
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c) Lucinha pegou a terceira folha, amarela na frente e verde no verso, e fez duas dobras: a 

primeira a 8 cm da margem esquerda e a segunda a uma certa distância da margem inferior, de 

forma que o perímetro da região não coberta da folha (contorno da região amarela da última 

figura) fosse de 54 cm. Qual é a distância da segunda dobra à margem inferior? 

 

 

 
 

Q22 – (2015) 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 um 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, o aluno A tirou zero em 2 questões, 

meio em 3 questões e um em 5 questões, obtendo 6,5 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 a 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. 

 

 

 

 

 

Q23 - (2016) A peça ilustrada abaixo é formada por quatro quadradinhos de 1 cm de lado. 

Observe que o perímetro desta peça, ou seja, a medida de seu contorno, é 10 cm.  

Roberto forma figuras juntando duas dessas peças, sem sobreposição, e fazendo coincidir lados 

de quadradinhos. 
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a) Roberto formou a figura abaixo. Qual é o perímetro desta figura? 

 
b) Ajude Roberto desenhando uma figura com perímetro igual a 12 cm no quadriculado da 

esquerda e outra com perímetro igual a 18 cm no quadriculado da direita. 

 
c) Explique por que Roberto nunca conseguirá formar uma figura com perímetro igual a 15 cm. 

(Lembre-se de que Roberto sempre faz coincidir lados de quadradinhos). 

 

Q24 – (2016) Joãozinho pinta anéis encaixados, cada um deles dividido em seis partes iguais. 

No primeiro anel (o menor deles) Joãozinho pinta de cinza algumas partes, à sua escolha. Do 

segundo anel em diante, ele pinta de cinza somente as partes em contato com duas partes de 

cores diferentes do anel anterior. Observe um exemplo: 

 
a) Joãozinho pintou o primeiro anel conforme a figura abaixo. Continue o trabalho 

de Joãozinho, pintando, na mesma figura, o segundo e o terceiro anéis. 

 

 

 

b) Na figura abaixo, pinte as partes do primeiro anel de modo que o segundo anel 

fique todo pintado de cinza. 

 

c) Explique por que, independentemente de como Joãozinho pintar o primeiro anel, os demais 

anéis sempre terão uma quantidade par de partes pintadas de cinza. 
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d) Explique por que, independentemente de como Joãozinho pintar o primeiro anel, nenhum anel 

a partir do terceiro será totalmente pintado de cinza. 

 

Q25 – (2017) Marcela brinca de cobrir todas as casas de tabuleiros quadriculados com peças 

retangulares e cada uma dessas peças cobre exatamente duas casas do tabuleiro. 

a) A figura abaixo mostra uma maneira de cobrir um tabuleiro 2x3 utilizando três peças. 

Desenhe as outras duas maneiras de cobrir com três peças o mesmo tabuleiro. 

 
b) De quantas maneiras diferentes Marcela pode cobrir com quatro peças o tabuleiro abaixo? 

 
c) De quantas maneiras diferentes Marcela pode cobrir com dez peças o tabuleiro abaixo? 

 
 

 

Q26 – (2017) Um objeto foi construído com doze varetas iguais e seis 

bolinhas numeradas com 

1, 2, 3, 5, 7 e 11, como na figura. Uma formiguinha caminha pelas varetas, 

passeando de bolinha em bolinha, a partir de uma bolinha inicial. Quando 

termina um passeio, ela multiplica todos os números das bolinhas que 

visitou e obtém um número para esse passeio. Por exemplo, ao final do 

passeio 3 →1→3 → 2 →3 →11→1 ela obtém 3 ×1× 3 × 2× 3 ×11×1 = 594. 

 

a) Descreva um passeio no qual a formiguinha obtém, ao final, o número 45. 

b) Explique por que a formiguinha nunca vai conseguir obter o número 52 ao final de um passeio. 

c) Explique por que a formiguinha nunca vai conseguir obter o número 40 ao final de um passeio. 

d) Quantos passeios diferentes a formiguinha pode fazer para obter, ao final, o número 30? 

 

 


