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01. Jimmy possui 9 quadrados de mesmo tamanho, dos quais três são brancos, três são azuis e três são 

vermelhos. De quantas maneiras distintas ele pode posicionar esses quadrados numa tabela 3x3, de 
maneira que cada linha e cada coluna possua quadrados com as três cores?  
a) 4  
b) 6  
c) 8  
d) 10  
e) 12 

 
Resolução Questão 01: Alternativa E 
Fatos que ajudam: através do princípio fundamental da contagem podemos multiplicar os números de 
possibilidades de cores a preencherem cada um dos quadrados, uma vez que serão dispostas nesta tabela 
3x3 simultaneamente, ou seja, estes eventos acontecerão todos ao mesmo tempo. 
Observe que existem 3 cores disponíveis para colorirmos o quadrado da primeira linha e primeira coluna 
desta tabela. Feito isso, a mesma cor só poderá ser utilizada novamente na diagonal da tabela que contém 
este quadrado, já que cada linha e cada coluna da tabela devem conter quadrados de todas as cores. 
Restam, portanto, na primeira linha, duas possibilidades de cores para pintarmos o segundo quadrado. 
Decorre disso, que o terceiro quadrado desta linha dispõe de uma única cor, bem como o terceiro quadrado 
da segunda coluna. 
Agora, na primeira coluna, verifique que duas cores distintas podem preencher o segundo quadrado. 
Temos, como consequência, apenas uma cor disponível para o terceiro quadrado desta coluna, bem como 
para o terceiro quadrado da segunda linha. Por fim, sobra apenas uma cor para o último quadrado da 
tabela. 
Observe, abaixo, o número de cores disponíveis para cada quadrado. 

3 2 1
2 1 1
1 1 1

 
Através do princípio fundamental da contagem, podemos colorir a tabela de 3 x 2 x 2= 12 maneiras 
distintas. 

 
02. ABCDEF é um hexágono regular. P e Q são os pontos médios de AB  e EF , respectivamente. Qual o valor 

da razão 
 
 

área APQF
área ABCDEF

?  

a) 5 : 36  
b) 1 : 6  
c) 5 : 24  
d) 1 : 4  
e) 5 : 18 

 
Resolução Questão 02: Alternativa C 
Fatos que ajudam: um triângulo equilátero possui todos os lados com mesma medida e todos os ângulos 
internos medindo 60°. Ao traçarmos diagonais unindo dois vértices opostos de um hexágono regular, 
conseguimos dividir este polígono em seis triângulos equiláteros congruentes com lados de mesma medida 
do lado do hexágono regular, como mostra a figura ao lado. Dadas duas retas paralelas cortadas por uma 
reta transversal, os ângulos alternos internos formados têm mesma medida, bem como os ângulos 
correspondentes. Por fim, triângulos congruentes possuem ângulos correspondentes com mesma medida e, 
também, lados correspondentes com mesma medida. 
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Sejam AD, CF e BE diagonais do hexágono regular, que se encontram no ponto O. Observe que o 
segmento PQ intercepta os segmentos AD e CF nos pontos X e Y, respectivamente. Além disso, como o 
hexágono é regular, temos que FE é paralelo a AD, AB é paralelo a FC e AF é paralelo a BE. 
Decorre, deste fato, que      ˆˆ ˆm AXP m OXY m YQF   . Por outro lado, veja que 

     ˆ ˆ ˆm APX m XYO m FYQ    

Temos, portanto, que os triângulos AXP, OXY e FYP são congruentes, já que seus ângulos internos 
possuem as mesmas medidas. 
Isto nos garante que AP= FQ=FY=XO=AX=OY. O que implica que estes mesmos triângulos são isósceles e, 
portanto, seus ângulos da base têm mesma medida, ou seja, α=β. 
Agora, como os triângulos BOA, AOF e FOE são equiláteros, temos que      ˆˆ ˆm BAO m AOF m OFE 60    , o 

que nos diz que α=β=60° também, pois as medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer valem 
juntas 180°. 
Assim, podemos verificar que os triângulos AXP, OXY e FYQ são equiláteros, já que todos os seus ângulos 
têm mesma medida. Seus lados têm todos medida equivalente à metade da medida do lado do hexágono 
regular. 
Seja, portanto, L a medida do lado do hexágono regular. Então: 

APQF

ABCDEF

Área 5
Área 24

  

 
03. Suponha que  n 1

nS 1 2 3 4 5 1 n         , em que n é um número inteiro. Desta forma, qual é o valor 

de 1999 2000S S ?  
a) Um número negativo.  
b) 0  
c) 1  
d) 2  
e) 20 

 
Resolução Questão 03: Alternativa B 
Fatos que ajudam: observe que os números ímpares, nestas adições, são todos positivos, enquanto os números 
pares são todos negativos. Além disso, vamos dispor estas adições da forma abaixo, a fim de nos ajudar a 
verificar uma importante regularidade em grupos de adições formados por estes mesmos elementos: 

1999

2000

S 1 2 3 4 5 6 7 1996 1997 1998 1999
S 1 2 3 4 5 6 7 1997 1998 1999 2000

          
          




 

Note que em todos grupos de adições, indicados pelas cores acima, o resultado das adições de seus 
respectivos elementos é sempre 0. Desta forma este agrupamento nos ajuda a verificar que 1999 2000S S 0  . 

 
04. Sejam A e B dois números inteiros positivos, com  > , tais que ambos não tenham divisores comuns 

maiores do que 1 e AB = 300. Quantos pares (A, B) satisfazem estas condições?  
a) 1  
b) 3  
c) 4  
d) 9  
e) 18 



Exercícios Complementares 
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Resolução Questão 04: Alternativa C 
Fatos que ajudam: dois números possuem divisor inteiro em comum quando ambos são múltiplos de um 
mesmo número. Este fato pode ser observado durante a decomposição simultânea, em fatores primos, de 
dois números distintos. O resultado da multiplicação de todos os divisores comuns de dois números é 
chamado máximo divisor comum (MDC). 
Sabemos que A e B representam números inteiros positivos tais que AB=300. Desta forma, para descobri-
los, vamos fazer a decomposição de 300 em fatores primos. 
Verifique que 300 = 22 × 3 × 52. Agora, recombinando os fatores desta decomposição, conseguimos obter 
todos os pares ordenados cujas multiplicações de seus valores resultam em 300: 

(300; 1), (150; 2), (100; 3), (75; 4), (60; 5), (50; 6), (30; 10), (25; 12) e (20; 15). 
Entretanto, como os números representados por A e B não têm divisores maiores do que 1 em comum, 
alguns dos pares ordenados mencionados anteriormente são descartados. Veja que 2 é divisor comum de 
150 e 2; 5 é divisor comum de 60 e 5; 2 é divisor comum de 50 e 6; 2 e 5, acarretando, também, no 10, 
são divisores comuns de 30 e 10; 2 é divisor comum de 25 e 12; 5 é divisor comum de 20 e 15. 
Logo os possíveis pares ordenados que descrevem os valores de A e B são:  

(300; 1), (100; 3), (75; 4), (25; 12). 
Portanto quatro pares ordenados distintos satisfazem estas condições. 

 
05. As três figuras abaixo mostram um mesmo castelo, construído com cubos iguais de madeira, visto pela 

frente, por cima e pela esquerda. Quantos cubos foram utilizados para construir este Castelo? 

 
a) 10  
b) 11  
c) 12  
d) 13  
e) 14 

 
Resolução Questão 05: Alternativa C 
Fatos que ajudam: analisando, inicialmente, as vistas peça esquerda e por cima em relação ao Castelo, 
podemos notar que ele possui dois setores de blocos de profundidade e quatro fileiras de bloco de largura. 
Feita sua organização, basta realizar a contagem dos blocos. Observe a seguir. 

 
A vista por cima do Castelo nos faz perceber que no primeiro setor, somente a primeira fileira possui blocos 
enquanto a vista pela esquerda indica a quantidade de dois deles. 
Resta analisar a vista pela frente do Castelo para notarmos que, no segundo setor, a primeira fileira possui 
quatro blocos, a segunda três, a terceira dois e a quarta apenas um bloco. 
Portanto, foram utilizados ao todo: 2 + 4 + 3 + 2 + 1 = 12 blocos para construir este castelo. 
 


