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PROBLEMA 1. (OBM/RÚSSIA) 

Sobre divisores, quantidade de dígitos e números elegantes (!?), responda:  

Letra a) Quantos são os naturais pares que se escrevem com três algarismos distintos? 

Letra b) Dizemos que dois ou mais números, com a mesma quantidade de algarismos, são 

membros da mesma família, quando todos possuem pelo menos um algarismo em comum. Por 

exemplo, os números 32, 25 e 22 pertencem à mesma família, enquanto que 123, 245 e 568 não 

pertencem à mesma família, pois 123 e 568 não pertencem à mesma família. Qual é a maior 

quantidade de membros de uma família, cujos elementos tem três algarismos? 

Letra c) Um número natural  n é dito elegante se pode ser escrito como soma de cubo com 

um quadrado (n = a³+b², onde a, b ∈ N). Entre 1 e 1000000 existem mais números que são ou 

não são elegantes? 

 

PROBLEMA 2. (PROFMAT 2015)  

Em uma folha retangular com um lado branco e outro cinza, de medidas 10 cm por 6 cm, são 

feitas as dobras  paralelas AB e CD (figura 2). Se DE e BF medem ambos 1 cm, determine: 

 

Letra a) a medida de BD. 

Letra b) a medida de DE. 

Letra c) a medida de AE. 

 

PROBLEMA 3. (AIME)  

Interprete o que se pede sobre tabuleiros e responda: 

Letra a) De quantas maneiras podemos colocar um rei preto e um rei branco em um 

tabuleiro de xadrez (8 × 8) sem que nenhum deles ataque o outro? 

Letra b) Duas casas de um tabuleiro 7 × 7 são pintadas de amarelo e as outras são pintadas 

de verde. Duas pinturas são ditas equivalentes se uma é obtida a partir de uma rotação aplicada 

no plano do tabuleiro. Quantas pinturas não equivalentes existem? 
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PROBLEMA 4. (PROFMAT)  

A figura 3 mostra uma sequência de circunferências de centros C1, C2, ..., Cn com raios r1,r2, ..., 

rn, respectivamente, todas tangentes às retas s e t, e cada circunferência, a partir da segunda 

tangente  à anterior. Considere r1=a e r2=b.  

 

Letra a) Por que os centros das circunferências (tangentes externamente) C1, C2 e o ponto 

de encontro das circunferências são colineares? 

Letra b) Calcule r3 em função de a e b. 

Letra c) Calcule rn em função de a e b. 

 

PROBLEMA 5. (Olimpíada de Maio/Eureka 29)  

Sobre dígitos e algarismos, responda: 

Letra a) Inês escolheu quatro dígitos distintos do conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} e formou 

com eles todos os possíveis números de quatro cifras distintas e somou todos esses números de 

quatro cifras. O resultado foi 193314. Encontre os quatro dígitos que Inês escolheu.  

Letra b) Para cada inteiro positivo n, sejam A(n) e B(n) dois números inteiros formados por 

2n algarismos iguais a 1 e n algarismos iguais a 2 respectivamente. Mostre que A(n)–B(n) é um 

quadrado perfeito. 
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