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01. Cinco vizinhos têm terrenos retangulares iguais. Cada um deles construiu uma cerca dentro de seu terreno, 
para proteger seu jardim, como mostra a figura abaixo. 

 
 

Qual dos vizinhos construiu a maior cerca?  
a) André  
b) Beto  
c) Carlos  
d) Daniel  
e) Elias 

 

Resposta Questão 01: Alternativa C 
Perceba que as cercas dos terrenos de André, Beto, Daniel e Elias possuem o mesmo tamanho. 
Para verificarmos isso basta deslocarmos alguns pedaços das cercas de cada um desses terrenos como nas 
figuras abaixo: 

 
Perceba que no terreno de Carlos teremos a mesma quantidade de cerca utilizada pelos outros vizinhos e 
mais 4 pedaços que estão representados em azul nas figuras abaixo. 

 
Portanto, Carlos construiu a maior cerca. 

 

02. Alice vai ao clube todos os dias, Beto a cada dois dias, Carmen a cada três dias, Daniel a cada quatro dias, 
Elena a cada cinco dias, Félix a cada seis dias e Gabi a cada sete dias. Hoje todos eles estão no clube. 
Daqui a quantos dias todos eles se encontrarão no clube novamente?  
a) 27  
b) 28  
c) 210  
d) 420  
e) 5040 

 

Resolução Questão 02: Alternativa D 
O dia em que todos os amigos se encontrarão deve ser um múltiplo de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mais ainda, 
deve ser o menor deles, pois trata-se do próximo dia em que eles se encontrarão. 
Assim, precisamos calcular o menor múltiplo comum entre 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 
Fatorando cada um desses números em primos teremos: 

2 = 2 3 = 3 4 = 2 x 2
5 = 5 6 = 3 x 2 7 = 7 

Agora, analisando os fatores comuns e não comuns temos que: 
MMC (2, 3, 4, 5, 6, 7) = 2 × 2 × 3 × 5 × 7 = 420. 
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03. Quanto valem juntas as áreas dos três triângulos destacados na figura abaixo? 

 
a) 3cm  
b) 4cm  
c) 7cm  
d) 8cm  
e) 10 cm 

 
Resolução Questão 03: Alternativa A 
Fato que ajuda: você se lembra como calculamos a área de um triângulo? A área do triângulo é calculada 
através do produto da medida da base do triângulo pela sua altura, e dividido por 2. 
Perceba que, juntos, os três triângulos formam um triângulo maior cuja altura mede 2 cm e a base mede 3 
cm (1cm + 1cm + 1cm).  
Assim, a área deste triângulo grande é dada por: 

(2 × 3) ÷ 2 = 3 cm². 
 
04. A figura abaixo representa uma tira de papel dividida, pelas linhas pontilhadas, em 2000 triângulos iguais. 

Serão feitas dobras nessas linhas pontilhadas na ordem indicada pelos números da figura, de maneira que 
a tira irá se manter sempre na horizontal, com um triângulo da esquerda sendo dobrado sobre um 
triângulo da direita. Qual será a posição dos vértices A, B e C após 1999 dobras? 

 
 

 
 

Resolução Questão 04: Alternativa E 
Vejamos quais serão as posições de cada um dos vértices após as seis primeiras dobras: 

 
Perceba que após seis dobras os vértices voltam para a posição inicial. 
Portanto, basta descobrirmos quantas repetições desta sequência serão realizadas. 
Para isso, vamos dividir a quantidade total de dobras pela quantidade de diferentes arranjos de vértices 
que podemos ter. 
Ao dividirmos 1999 por 6 obtemos 333 como quociente e 1 como resto. 
Teremos assim 333 repetições da sequência e mais uma dobra. Após 1999 dobras os vértices estarão na 
posição 

 
 

05. Um quadrado foi cortado em 36 quadrados menores. Apenas um desses quadrados menores tem área 
valendo mais do que 1 cm² e todos os quadrados menores restantes têm área valendo 1 cm². Qual é o 
comprimento do lado do quadrado inicial, em centímetros:  
a) 15  
b) 16  
c) 18  
d) 20  
e) 35 
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Resolução Questão 05: Alternativa C 
Fato que ajuda: Os quadrados são quadriláteros que possuem todos os lados de mesma medida (além de 
todos os ângulos de mesma medida também). 
Vamos analisar cada uma das alternativas apresentadas: 
 
a) Se o lado do quadrado inicial medisse 15 cm, então sua área mediria 225 cm². 
Retirando deste valor a área dos 35 quadradinhos menores obteríamos 
225 - 35 = 190. Portanto, o quadrado médio deveria ter uma área de 190 cm². 
É possível que um quadrado possua área de 190 cm²? 
Não! Pois nenhum número inteiro (ou natural) multiplicado por ele mesmo resulta em 190. 
Utilizando este mesmo raciocínio, vamos analisar as outras alternativas: 
 
b) 16 x 16 = 256 
256 - 35 = 221 - Não é possível determinar um número que multiplicado por ele mesmo resulte em 221. 
 
c) 18 x 18 = 324 
324 - 35 = 289 - Perceba que 17 x 17 = 289. 
 
d) 20 x 20 = 400 
400 - 35 = 365 - Não é possível determinar um número que multiplicado por ele mesmo resulte em 365. 
 
e) 35 x 35 = 1225 
1225 - 35 = 1190 - Não é possível determinar um número que multiplicado por ele mesmo resulte em 
1190. 
 
Portanto, o lado do quadrado inicial deve medir 18 cm. 
 


