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01. Se traçarmos todas as diagonais de um hexágono regular, em quantos pontos diferentes dos vértices do 

hexágono elas se cruzarão?  
a) 6  
b) 7  
c) 12 
d) 13  
e) 15 

 
Resolução Questão 01: Alternativa D 
Fatos que ajudam: um hexágono regular é um polígono com seis lados de mesmo tamanho e com todos os 
ângulos internos de mesma medida. Cada vértice de um polígono qualquer é um encontro de dois de seus 
lados. Por fim, uma diagonal de um polígono é um segmento de reta que une dois vértices não 
consecutivos deste polígono. 
Observe o hexágono regular ABCDEF representado abaixo: 

 
Vamos listar cada uma de suas diagonais, de acordo com a definição destacada anteriormente: 

AC,AD,AE,BD,BE,BF,CE,CF e DF  
Resta fazer a contagem dos pontos distintos nos quais elas se cruzam, destacados na figura acima. 
Temos, portanto, que são 13 pontos distintos e diferentes dos vértices em que as diagonais de um 
hexágono regular se cruzam. 

 
02. Qual o maior número de figuras, como a figura 1, que podem ser colocadas sobre a figura 2 sem quebras e 

sem sobreposições? 

 
a) 2  
b) 3  
c) 4 
d) 5  
e) 6 

 
Resolução Questão 02: Alternativa C 
Observe que a figura 2 é formada por 25 quadrados distribuídos em 5 fileiras com 5 quadrados cada. A 
peça presente na figura 1 é formada por 5 quadrados, 3 numa primeira fileira, 1 na segunda e 1 na 
terceira. 
Portanto basta centralizarmos as peças da figura 1 sobre cada lado da figura 2 para obtermos o maior 
número destas peças sem quebras ou sobreposições, totalizando 4 peças. 
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03. Qual dos triângulos a seguir é isósceles e não equilátero?  
a) Qualquer triângulo  
b) Um triângulo retângulo e com ângulos internos medindo 30° e 60°.  
c) Um triângulo com ângulos internos medindo 30° e 100°.  
d) Um triângulo com ângulos internos medindo 50°e 80°.  
e) Um triângulo com três lados de mesma medida. 

 

Resolução Questão 03: Alternativa D 
Fatos que ajudam: um triângulo isósceles possui os dois ângulos internos da base com mesma medida e, 
consequentemente, dois lados com mesma medida. Um triângulo equilátero possui seus três ângulos 
internos com mesma medida e seus três lados, também, com mesma medida. Por fim, as medidas dos 
ângulos internos de um triângulo totalizam 180°. 
Considere, inicialmente, um triângulo equilátero, por exemplo. Obviamente ele não pode ser isósceles e 
não equilátero. Desta forma a alternativa (A) não é verdadeira. 
Veja que em (B) teremos um triângulo cujos ângulos internos medem 30°, 60° e 90°. Em (C), os ângulos 
internos deste triângulo medem 30°, 100° e 50°. Observe que nestes dois casos os três ângulos internos 
de cada triângulo têm medidas diferentes, portanto os triângulos não são isósceles e sim escalenos. 
Já em (D) temos um triângulo cujos ângulos internos medem 50°, 80° e 50°. Logo este triângulo é 
isósceles. Além disso o ângulo interno restante tem medida diferente dos demais então este triângulo não 
é equilátero. É o que procuramos. 
Por fim, em (E), temos um triângulo equilátero, o que não estamos buscando. 

 
04. No cálculo KANGAROO + 10000AROO – 10000KANG, as oito letras representam algarismos. Qual é o 

resultado desse cálculo?  
a) AROOAROO  
b) AROOKANG  
c) KANGKANG  
d) KANGAROO  
e) KAGANROO 
 

Resolução Questão 04: Alternativa A 
Fatos que ajudam: as letras utilizadas na expressão acima representam algarismos por isso seus valores 
podem variar de 0 a 9. Isto nos garante que, quando multiplicamos cada uma destas letras pelas potências 
do 10, elas avançam somente a quantidade de casas decimais determinadas pelos números a que são 
multiplicadas. Por exemplo, quando multiplicamos uma delas por 10, ela avança somente uma casa 
decimal. Quando multiplicamos por 100 avança duas delas e assim sucessivamente. Por fim, como estamos 
multiplicando por 10000, cada algarismo avançará quatro casas decimais no número a que pertence. 
Com isso obtemos os seguintes resultados: 

10000 × AROO= AROO0000 e 100000 × KANG = KANG0000,  
em que 0 representa a quantidade nula nas casas decimais restantes. 

 
05. Escrevemos em ordem crescente os números inteiros positivos que são iguais ao resultado da multiplicação 

de seus divisores positivos, menores do que esses números e distintos entre si. Qual é o sexto dentre os 
números escritos?  
a) 14 
b) 15  
c) 21  
d) 22  
e) 25 

 

Resolução Questão 05: Alternativa C 
Fatos que ajudam: para encontrarmos os inteiros positivos que são divisores de um determinado número 
inteiro, basta realizarmos a decomposição deste número em fatores primos. Obviamente os resultados das 
multiplicações entre alguns destes fatores serão outros divisores do número, enquanto a multiplicação de 
todos estes fatores primos resultará no próprio número em questão. 
Desta forma, vamos listar alguns números inteiros positivos, bem como todos seus divisores inteiros e 
positivos, destacando aqueles que satisfazem as condições do enunciado: números cujos divisores sejam 
distintos entre si e tais que aqueles divisores menores do que o número decomposto forneçam, como 
resultado de sua multiplicação, o próprio número em questão. 
Vejamos abaixo: 

 
Observe que 6 = 1x2x3; 8 =1x2x4, 10 = 1x2x5, 14 = 1x2x7, 15 = 1x3x5, 21=1x3x7. 
Portanto, o 21 é o sexto, dentre os números escritos, que atende a estas condições. 


