
Questões ORM Nı́vel 1

1- Os alunos do professor Eduardo fizeram quatro provas bimestrais durante
um ano letivo. Para calcular a média anual de cada um de seus alunos,
Eduardo pede que cada aluno escolha três dentre as quatro provas e depois
calcula a média anual pela seguinte fórmula:

Média Anual =
10× Tc
T

Onde Tc representa o número de questões corretas dentre o total de
questões (T) das três provas.

Infelizmente, Eduardo acabou perdendo o número de acertos que seu
aluno Luis Felipe fez nas provas do segundo e do quarto bimestre. Veja na
tabela abaixo a relação de acertos por número de questões de cada prova,
relativo a Luis Felipe.

Bimestre 1o 2o 3o 4o

Número de Questões Corretas 25 x 35 y
Total de Questões 30 20 50 20

a) Se a média de Luis Felipe for igual a 7, 0, qual será o número x
de questões respondidas corretamente para que Luis Felipe fique com
essa média nos três primeiros bimestres? E se a média dos três últimos
bimestres for igual a 7, 22, qual o número de questões y para que ele fique
com essa média?

b) Qual a porcentagem de acertos de Luis Felipe em cada prova?

2- Precisando de dinheiro, Thiago resolveu cortar o gramado de uma vizinha.
Neste trabalho, ele recebe proporcionalmente ao tempo de serviço.

a) Thiago demorou 9 horas para roçar uma região retangular de 120m2.
Quanto tempo estima-se que ele levará para roçar uma região retan-
gular de 170m2 ?

b) Thiago demorou 6 horas para roçar um terreno circular de raio 8m.
Quanto tempo estima-se ele levaria para roçar, outro terreno com o
dobro do raio?

3- Um número natural é chamado número circunflexo quando:
• ele tem cinco algarismos;
• seus três primeiros algarismos a partir da esquerda estão em ordem
crescente;
• seus três últimos algarismos estão em ordem decrescente.
Por exemplo, 13864 e 78952 são números circunflexos, mas 78851 e 79421
não o são. Quantos são os números circunflexos maiores do que 77777?
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4- A estrada que passa pelas cidades de Roca Sales e Santa Maria tem 400
quilômetros. No quilômetro 54 dessa estrada há uma placa indicando Roca
Sales a 63 km. No quilômetro 380 há uma placa indicando Santa Maria a
34 km. Qual é a distância entre Roca Sales e Santa Maria?

5- Carmen escreveu todos os números naturais compreendidos entre 1 e 99
cuja soma dos algarismos é 12. Por exemplo, os números 93 e 66 aparecem
entre os números escritos.

A) Quantos números Carmen escreveu?
B) Quais os números escritos são múltiplos de 4?
C) Quais os números formados apenas por algorismos primos?
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Resoluções

1- Temos que a média de Luis Felipe foi igual a 7 logo:

7 =
10× (25 + x+ 35)

30 + 20 + 50
⇒ x = 10 questões

7,22 =
10× (10 + 35 + y)

20 + 50 + 20
⇒ y = 20 questões

Letra b):

25

30
= 83%

10

20
= 50%

35

50
= 70%

20

20
= 100%

2- a) 120m2 ←→ 9h
170m2 ←→ x

=⇒ x = 12, 75
=⇒ 12 : 45

b) Área do 1o terreno é A1 = 82π =⇒ A1 = 64πm2

Área do 2o terreno é A2 = 162π =⇒ A2 = 256πm2

64m2 ←→ 6h
256m2 ←→ x

=⇒ x = 24h

3- RESPOSTA 36

Como o três primeiros números devem estar em ordem crescente e o
primeiro número é 7 o segundo tem que ser 8 e o terceiro 9. Logo o ińıcio
da sequência é 789AB.

Os três últimos algarismos estão em ordem decrescente o primeiro já
é o 9, para a posição do A tem os algarismos de 1 à 8, zero não pode ser
pois não há um número natural menor que ele.

Se A for 8 para B restam os algarismos de 0 à 7, ou seja, temos 8 escol-
has para B, já se A for 7 temos 7 escolhas para B e assim sucessivamente
até A ser 1 e sobrar uma escolha para B. Logo temos 8+7+6+5+4+3+2+1
possibilidades e o total é 36.

4- RESPOSTA 229

Notamos que Roca Sales não pode estar à esquerda do quilômetro
54,pois nesse caso ela estaria antes do ińıcio da estrada. Logo ela está à
direita do quilômetro 54 e fica no quilômetro 54+63=117 da estrada.

Do mesmo modo vemos que Santa Maria está à esquerda do quilômetro
380 e fica no quilômetro 380-34=346. Portanto, a distância entre as duas
cidades é 346-117=229 quilômetros.

3



4- A) Como a soma dos algorismos deve ser 12 não podemos começar com
os números 1 e 2, pois o segundo algorismo é no máximo 9. Sendo assim
as combinações possiveis são as seguintes:

3 + 9 = 12

4 + 8 = 12

5 + 7 = 12

6 + 6 = 12

7 + 5 = 12

8 + 4 = 12

9 + 3 = 12

A)Portanto Carmen escreveu 7 números cuja soma dos seus algorismos é
12.

B) Dentre os números escritos o 48 e o 84 são só números múltiplos de 4,
logo 2 números escritos por Carmen são múltiplos de 4.

C) Os números 57 e 75 são os números formados por algorismos primos,
com isto temos 2 números formados por algorismos primos.
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