
I Olimṕıada Regional de Matemática

NIVEL 1

Realização: PET Matemática - UFSM

1. Considere um retângulo ABCD onde os comprimentos dos lados são AB = 4 e
BC = 8. Sobre os lados BC e AD fixam os pontos M e N , respectivamente, de
modo que o quadrilátero BMDN seja um losango.

a. Esboce a figura;

b. Calcule o peŕımetro do losango;

c. Calcule a área do losango.

2. Para a decoração da festa junina da escola, as alunas Luana e Maria colocaram
em fila 25 bandeirinhas azuis, 14 brancas e 10 verdes, sem nunca deixar que duas
bandeirinhas de mesma cor ficassem juntas.

a. Podemos dizer que há cinco bandeirinhas consecutivas nas quais não aparece
a cor verde? Justifique.

b. Podemos dizer que pelo menos quatro bandeirinhas azuis têm uma branca de
cada lado? Justifique.

3. Em uma turma constitúıda de crianças, onde 14 jogam xadrez e 40 são meninos. Se
20% dos meninos jogam xadrez e 80% das meninas não jogam xadrez, então quantas
crianças existem nessa turma?

4.
A figura mostra um dodecágono regular decomposto em
seis triângulos equiláteros, seis quadrados e um hexágono
regular, todos com lados de mesma medida.

a. Se cada triângulo tem área igual a 1cm2 qual é a área do hexágono?

b.
A figura ao lado foi obtida retirando doze triângulos
equiláteros de um dodecágono regular cujo lado mede
1cm. Qua é a área dessa figura?

c.
A figura ao lado foi obtida retirando dois hexágonos
regulares de um dodecágono regular cujo lado mede
1cm. Qual é a área dessa figura?

5. Dizemos que um número natural é teimoso se, ao ser elevado a qualquer expoente
inteiro positivo, termina com o mesmo algarismo. Por exemplo, 10 é teimoso, pois
102, 103, 104, ..., são números que também terminam em zero. Determine quantos
números naturais teimosos de três algarismos existem?
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