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Contextualização

A Olimpíada de Matemática da Univates (OMU) é um evento que visa a aproveitar o gosto 

natural  dos  jovens  pelas  competições  e  estimulá-los  a  um  aprendizado  novo  e  desafiador, 

estimulando sua capacidade de levantar hipóteses e criar estratégias para a resolução das atividades, 

além de incentivar os professores a levarem problemas da realidade para a sala de aula. Destina-se a 

alunos desde o 5o ano da Educação Básica (antiga 4a série do Ensino Fundamental) até o Ensino 

Médio  que,  em sua  maioria,  optam por  fazer  a  prova  em duplas,  havendo  assim  interação  e 

cooperação. Cabe destacar ainda que, durante as provas, os alunos podem utilizar a calculadora, o 

que lhes proporciona segurança e confiança.

As provas constituem-se de dez questões de natureza lógico-matemática de acordo com o 

nível de escolaridade. Do 5o ano da Educação Básica até o 1o ano do Ensino Médio deverão ser 

resolvidas somente oito questões à escolha dos participantes. Os participantes da segunda série do 



Ensino  Médio  deverão  resolver  nove  questões,  enquanto  os  do  terceiro  ano  do  Ensino  Médio 

deverão resolver todas as dez questões propostas. As provas são elaboradas, aplicadas e corrigidas 

pelos integrantes da equipe organizadora. 

Objetivos

– Aproveitar o gosto natural dos jovens pelas competições e estimulá-los a um aprendizado menos 

burocrático, resolvendo problemas novos e desafiantes;

– Desenvolver o raciocínio lógico-matemático do estudante;

– Despertar a criatividade na resolução de problemas e evidenciar que a Matemática não é uma 

Ciência pronta e acabada;

– Conscientizar os estudantes de que bons resultados são conseguidos com esforço e dedicação;

– Valorizar o potencial de raciocínio criativo dos educandos, ajudando-os a fazer uso dele em 

outras áreas do conhecimento;

– Incentivar os professores a relacionar o conteúdo com o “dia a dia”, tornando o ensino menos 

livresco.

Detalhamento da atividade

Nas questões que compõem as provas procuram-se abordar com maior ou menor intensidade 

os conteúdos previstos no currículo mínimo de cada série. Busca-se, ainda, selecionar questões que 

desenvolvam o raciocínio lógico e que apresentem um enfoque interdisciplinar. Com esse intuito, 

no  início  do ano,  os  bolsistas  iniciam pesquisa  em  sites,  livros,  revistas  por  questões  a  serem 

selecionadas numa primeira triagem. Posteriormente, é realizado o processo de criação de questões 

próprias, com a ajuda dos professores da comissão organizadora. Essas questões são elaboradas, por 

série,  observando  o  grau  de  dificuldade  para  cada  nível.  Após  a  elaboração,  as  questões  são 

revisadas várias  vezes,  para que não ocorram futuros  problemas de interpretação por parte  dos 

alunos.

As provas, de todas as séries, constam de dez questões, das quais apenas três são objetivas, e 

as  demais  são  subjetivas.  Cabe  pontuar  que,  no  regulamento  do  Evento,  consta  que  o 



desenvolvimento das questões, tanto das objetivas quanto das subjetivas, é critério de desempate, se 

for  necessário.  Após  a  correção,  é  confeccionado  um  CD-room com as  provas  e  as  melhores 

resoluções  das  questões.  As  resoluções  são  selecionadas  pelos  integrantes  da  Comissão 

Organizadora, que realizaram a correção das provas.

Cabe salientar que a prova do Ensino Médio é única para todas as séries. Apenas muda a 

quantidade de questões que devem ser respondidas, ou seja, o primeiro ano deve responder apenas 

oito das dez questões; o segundo ano responde apenas nove das dez; o terceiro ano deve responder a 

TODAS as questões. A seguir, apresentamos as questões das provas da 16a OMU, que foi realizada 

no ano de 2013. Neste ano de 2013 participaram 2.148 alunos no evento. 



Centro Universitário UNIVATES
Pró-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação – Propex

Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
Apoio: CNPq

4ª série/5º ano
IDENTIFICAÇÃO:
Nome(s) do(a)(s) aluno(a)(s): _________________________________________________
_________________________________________________
Escola: ____________________________________________________________
Série/Ano: _________________ Município: ___________________________________

ORIENTAÇÕES:
1. Esta prova é constituída de 10 (dez) questões, das quais somente 08 (oito) devem ser respondidas.
2. O tempo de duração desta prova é de até 03 (três) horas.
3. Anexas às questões, há 02 (duas) folhas de rascunho.
4. As respostas das questões deverão ser transcritas, preferencialmente a caneta, para o espaço em 
branco junto de cada questão. Caso o espaço não seja suficiente, use o verso da folha na qual o 
exercício está sendo desenvolvido. As respostas deverão ser completas, ou seja, deverão apresentar 
o desenvolvimento e a conclusão.
5. Após o término da prova, os alunos deverão retirar-se imediatamente do local da sua realização.
6. Durante a prova não é permitido:
a) fazer perguntas, visto que interpretação faz parte da avaliação;
b) comunicar-se com outro(s) participante(s), além do(a) eventual companheiro(a) de dupla;
c) usar qualquer material além do solicitado e do fornecido;
d) pedir emprestado material aos outros participantes;
e) usar celular como calculadora e muito menos para comunicação.



4ª SÉRIE/5º ANO

1 - Observar a figura que representa o “mapa” de uma cidade.

         Legenda dos pontos turísticos:

  X – Teatro
  N – Shopping
  M – Quadra Poliesportiva
  Z – Estádio de Futebol
  P – Catedral
  Y – Cinema 

No esquema acima estão localizados alguns pontos turísticos da cidade. Qual o ponto turístico que 
se localiza na coordenada (5,G)?

2 - Carlos é filho de Mariana, que é filha de Adriana. Sabe-se ainda que Pablo é avô de Mariana por 
parte de mãe. Portanto, NÃO é correto afirmar que:
a) Carlos é neto de Adriana.
b) Pablo é avô de Mariana.
c) Mariana não é neta de Pablo.
d) Adriana é avó de Carlos.
e) Adriana tem pelo menos um neto.

3 - O pai deu 5 maçãs a cada um dos seus três filhos: Ana, Sara e Miguel. Ana deu 3 maçãs à Sara e 
depois Sara deu metade das suas maçãs para Miguel. No final, com quantas maçãs cada um ficou?
Ana =                     Sara =                 Miguel =            

4 - Na expressão abaixo há um sinal de operação (+, -, ×, ou ÷) e um algarismo borrado. 

Para tornar esta expressão verdadeira:
a) Qual é o sinal de operação borrado?

b) Qual é o algarismo borrado?



5  - Uma cantina resolveu fazer uma campanha chamada “Alimentação Saudável” informando ao 
público o número de calorias nos alimentos que vende.

Veja alguns exemplos a seguir:

ALIMENTO QUANTIDADE DE CALORIAS
(em cal)

PREÇO

1 copo de suco de morango 39 R$ 2,50

1 copo de suco de pêssego 77 R$ 2,75

1 copo de leite 146 R$ 2,00

1 unidade de banana 55 R$ 0,25

1 unidade de maçã 85 R$ 0,80

1 unidade de manga 230 R$ 2,50

1 sanduíche de peito de peru 220 R$ 4,00

1 sanduíche de atum 417 R$ 3,50

1 sanduíche de queijo quente 340 R$ 4,50

Sabe-se que Jéssica não quer comprar manga nem sanduíche de atum. Com base nessas afirmações, 
responder:

a) De quantas maneiras diferentes ela poderia lanchar comprando um sanduíche, um suco e uma 
fruta?

b)  Qual  a  combinação (um sanduíche,  um suco  e  uma fruta)  que  terá  a  menor  quantidade  de 
calorias?

6  -  O  gerente  de  uma  revenda  de  automóveis  reuniu  seus  funcionários  e  disse:  “Neste  mês 
vendemos  18  automóveis  a  mais  do  que  no  mês  passado.  Se  conseguirmos  manter  o  mesmo 
aumento mensal, em setembro atingiremos a nossa meta.”
A declaração do gerente foi feita no mês de julho e a meta da revenda é vender 300 automóveis em 
um mês. Quantos automóveis foram vendidos em junho?



7 - Em uma loja de artigos para festa, os chocolates são vendidos por quilo. A figura abaixo mostra 
o peso de alguns chocolates.

Analisar o peso de cada chocolate e assinalar qual(is) balança(s) está(ão) correta(s):

a)                                                                            b)

c)                                                                           d)                                                                

 
  
  
  

e)



8 - Em uma indústria, Fausto e Leandro têm as escalas de trabalho abaixo:
–Fausto trabalha um dia e em seguida folga dois dias.
–Leandro trabalha um dia e em seguida folga três dias.
Se ambos trabalharem juntos no dia 1º de março, em que dias desse mês eles trabalharão juntos 
novamente?

9 - A caixa da figura A está vazia e pode ser preenchida pelos cubos da figura B. A quantidade de 
cubos empilhados na figura B é superior à quantidade de cubos necessários para encher a caixa da 
figura A.

Preenchendo totalmente a caixa da figura A com os cubos da figura B, quantos cubos sobram?

10 - Observar as promoções de dois supermercados:

 

Joana quer comprar 12 latas de sorvete para a festa de seu aniversário. Em qual supermercado ela 
deve comprar?

a) No A, pois economizará R$ 7,00 em relação ao B.
b) No A, pois economizará R$ 6,00 em relação ao B.
c) No B, pois economizará R$ 8,00 em relação ao A.
d) No B, pois economizará R$ 6,00 em relação ao A.
e) Tanto faz, porque o preço é o mesmo nos dois supermercados.

  SUPERMERCADO A

  6 latas de 3 litros de sorvete GOSTOSO

  R$ 24,00

  SUPERMERCADO B

  Sorvete GOSTOSO lata de 3 litros

  4 latas só R$ 14,00
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Nome(s) do(a)(s) aluno(a)(s): _________________________________________________
_________________________________________________
Escola: ____________________________________________________________
Série/Ano: _________________ Município: ___________________________________

ORIENTAÇÕES:
1. Esta prova é constituída de 10 (dez) questões, das quais somente 08 (oito) devem ser respondidas.
2. O tempo de duração desta prova é de até 03 (três) horas.
3. Anexas às questões, há 02 (duas) folhas de rascunho.
4. As respostas das questões deverão ser transcritas, preferencialmente a caneta, para o espaço em 
branco junto de cada questão. Caso o espaço não seja suficiente, use o verso da folha na qual o 
exercício está sendo desenvolvido. As respostas deverão ser completas, ou seja, deverão apresentar 
o desenvolvimento e a conclusão.
5. Após o término da prova, os alunos deverão retirar-se imediatamente do local da sua realização.
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b) comunicar-se com outro(s) participante(s), além do(a) eventual companheiro(a) de dupla;
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e) usar celular como calculadora e muito menos para comunicação.



5ª SÉRIE/6º ANO

1 - Uma cantina resolveu fazer uma campanha chamada “Alimentação Saudável” informando ao 
público o número de calorias nos alimentos que vende.
Veja alguns exemplos a seguir:

ALIMENTO QUANTIDADE DE CALORIAS PREÇO

1 copo de suco de morango 39 R$ 2,50

1 copo de suco de pêssego 77 R$ 2,75

1 copo de leite 146 R$ 2,00

1 unidade de banana 55 R$ 0,25

1 unidade de maçã 85 R$ 0,80

1 unidade de manga 230 R$ 2,50

1 sanduíche de peito de peru 220 R$ 4,00

1 sanduíche de atum 417 R$ 3,50

1 sanduíche de queijo quente 340 R$ 4,50

Sabe-se  que  Jéssica  não  quer  comprar  manga  nem  sanduíche  de  atum.  Com  base  nessas 
informações, responder:
a) De quantas maneiras diferentes ela poderia lanchar comprando um sanduíche, um suco e uma 
fruta?

b) Qual a combinação (um sanduíche, um suco e uma fruta) que terá o menor preço?

2 - Daniel foi fazer um lanche. Neste dia, ele tinha três moedas de R$ 1,00, cinco moedas de R$ 
0,50 e sete moedas de R$ 0,25, que usou para pagar um lanche de R$ 4,70. Para pagar a conta, ele 
usou o maior número de moedas que, juntas, formavam o menor valor possível. Depois de pagar a 
conta, quantas moedas sobraram na mão de Daniel antes de receber o troco?

3 -  Depois do almoço Isabel foi  dar um passeio de bicicleta,  seguindo sempre uma velocidade 
constante.  Sabemos  que  olhou  para  o  relógio  no  início  e  no  final  do  seu  passeio.  As  horas 
observadas estão registradas na seguinte figura.



Que figura mostra a posição do ponteiro dos minutos quando Isabel finalizou um terço do seu 
passeio?

a)                         b)                       c)                              d)                            e)

4 – Observar que no sólido da figura 1 falta uma peça para terminar a construção do paralelepípedo. 
Qual das peças seguintes permite construir este paralelepípedo?

                             
     
  
  

a)                                    b)                                 c)                           d)                          e)

5  –  Em uma turma de  5º  ano de  uma escola  todos  os  alunos  têm pelo  menos  um animal  de 
estimação e no máximo dois. Os alunos representaram, na figura abaixo, o número total de animais 
que têm em conjunto.

Dois alunos têm, cada um, como animal de estimação, um cão e um peixe. Três alunos têm, cada 
um, um gato e um cão. Esta turma tem, no máximo, quantos alunos?



6 - Um professor propôs, para cinco alunos, um problema com exatamente duas respostas corretas. 
Ao resolver esse problema, os alunos encontraram como resposta, respectivamente, 1 e 9; 8 e 9; 8 e 
5; 3 e 5; 9 e 6. Ao fazer a correção do problema, o professor observou que um dos alunos errou as 
duas respostas,  e os demais acertaram uma delas e erraram a outra.  Nessas condições, quais as 
respostas corretas do problema?

7  -  A data  01-03-05  (1  de  março  de  2005)  consiste  em  três  números  ímpares  consecutivos, 
ordenados por ordem crescente.  Esta  é  a  primeira data do século XXI com essa  característica. 
Incluindo  01-03-05,  quantas  datas  do  século  XXI,  expressas  na  forma  dd-mm-aa,  têm  essa 
característica?

8 - Um candidato a uma das vagas disputadas em um concurso percebeu que teria 4 minutos para 
responder e marcar no cartão resposta cada uma das 45 questões. Passadas 2 horas desde o início da 
prova, havia respondido e marcado no cartão resposta 20 questões. Quanto tempo precisa dedicar a 
cada questão restante para respondê-las e marcá-las dentro do tempo previsto?

9 - Para uma festa foram comprados dois bolos. Cada um desses foi dividido em quatro partes 
iguais. Em seguida, cada uma dessas partes foi dividida em três fatias. Cada pessoa da festa comeu 
uma fatia de bolo e no final sobraram três fatias. Quantas pessoas estavam na festa?

10 - O gráfico mostra a distância, em metros, que um pequeno roedor está de sua toca, no período 
de 17h até 23h.

Os dados indicam que o animal
a) está mais longe da toca às 23 horas.
b) está 8 metros longe da toca às 20 horas.
c) está sempre se afastando da toca entre 18 e 20 horas.
d) estava na toca uma única vez entre 17 e 23 horas.
e) estava sempre a menos de 12 m da toca nesse período.
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2. O tempo de duração desta prova é de até 03 (três) horas.
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exercício está sendo desenvolvido. As respostas deverão ser completas, ou seja, deverão apresentar 
o desenvolvimento e a conclusão.
5. Após o término da prova, os alunos deverão retirar-se imediatamente do local da sua realização.
6. Durante a prova não é permitido:
a) fazer perguntas, visto que interpretação faz parte da avaliação;
b) comunicar-se com outro(s) participante(s), além do(a) eventual companheiro(a) de dupla;
c) usar qualquer material além do solicitado e do fornecido;
d) pedir emprestado material aos outros participantes;
e) usar celular como calculadora e muito menos para comunicação.



6ª SÉRIE/7º ANO

1 - Em uma rua retilínea há, na mesma calçada, uma farmácia, uma padaria e uma agência bancária, 
nessa ordem. Sabe-se que a distância entre a farmácia e a agência bancária é de 380 m e que a 

distância entre a farmácia e a padaria corresponde a  
3
2  da distância entre a padaria e a agência 

bancária. Qual é, em metros, a distância entre a farmácia e a padaria? 

2 - Na situação ilustrada abaixo, o conteúdo dos cálices enche as xícaras e o copo.

Além disso, o conteúdo da xícara e do cálice enche o copo.

Qual é o número de cálices necessários para encher um copo?

3 - Um quadrado de papel é cortado em duas partes com um único corte em linha reta. Qual das 
seguintes figuras não pode ser a forma de uma das partes?
a) Um quadrado.
b) Um retângulo.
c) Um triângulo retângulo.
d) Um pentágono.
e) Um triângulo isósceles.



4 - Na cidade de Autolândia, a numeração de placas de carros é feita por meio de números de três 
dígitos, ou seja, da placa 000 até a placa 999. Para diminuir a poluição, o prefeito, Pedro, decidiu 
implementar um rodízio de carros, estabelecendo os dias nos quais as pessoas podem usar seus 
veículos. As regras do rodízio são:
Segunda-feira: somente carros com placa ímpar;
–Terça-feira: somente carros com placa cuja soma dos três dígitos é maior ou igual a 11;
–Quarta-feira: somente carros com placa cujo número é múltiplo de 3;
–Quinta-feira: somente carros com placa cuja soma dos três dígitos é menor ou igual a 14;
–Sexta-feira: somente carros com placa contendo pelo menos dois dígitos iguais;
–Sábado: somente carros cujo número da placa for menor do que 500;
–Domingo: somente carros cuja placa tenha três dígitos menores ou iguais a 5.
Em quais dias o carro com placa 729 pode circular?

5 - Quando são 4 horas da tarde em Londres, são 5 horas da tarde em Madri e 8 horas da manhã do 
mesmo dia em São Francisco. Ana foi para a cama em São Francisco às 9 horas da noite de ontem. 
Que horas eram em Madri naquele momento?
a) 6 horas da manhã de ontem.
b) 6 horas da noite de ontem.
c) 12 horas de ontem.
d) Meia-noite de ontem.
e) 6 horas da manhã de hoje.

6 - O nível da água numa cidade portuária subiu e desceu em determinado dia de acordo com o 
gráfico da figura abaixo. 

Nesse dia, quantas horas o nível da água esteve acima dos 30 cm?



7 - Um professor apresentou uma lista com as notas de alguns alunos: 17, 13, 5, 10, 14, 9, 12, 16. 
Que par de notas pode-se retirar da lista sem alterar a média?

8 -  João tem 13 moedas no bolso.  Cada moeda é  de 5 centavos ou de 10 centavos.  Qual  dos 
seguintes valores não pode ser o valor total das moedas de João?
a) 80  centavos.
b) 60  centavos.
c) 70  centavos.
d) 1 real e 15 centavos.
e) 1 real e 25 centavos.

9 - Durante cinco dias da semana, uma pessoa deixa seu veículo em certo estacionamento, sempre 
das 7h30min às 12h10min. Nesse estacionamento, são cobrados R$ 3,50 pela primeira hora, ou 
parte dela, e R$ 3,20 por hora sucessiva, ou parte. Com base nos dados apresentados, qual o gasto 
semanal dessa pessoa com estacionamento?

10 - Numa eleição, cada um dos cinco candidatos obteve um número diferente de votos. Sabe-se 
que, no total, os candidatos obtiveram 36 votos, o vencedor obteve 12 votos e o candidato que ficou 
em último lugar obteve 4 votos. Quantos votos obteve o candidato que ficou em segundo lugar?
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7ª SÉRIE/8º ANO

1 - A balança da figura está equilibrada. Os copos são idênticos e contêm, ao todo, 1.400 gramas de 
farinha. Os copos do prato da esquerda estão completamente cheios e os copos do prato da direita 
estão cheios até metade de sua capacidade. Qual é o “peso”, em gramas, de um copo vazio?

2 - Temos quatro cartas, e cada uma delas tem um número em uma face e uma expressão na outra. 
As expressões são: “divisível por 7”, “primo”, “ímpar” e “maior do que 100”. Os números são: 2, 5, 
7 e 12. Em cada carta, o número de uma face não corresponde à expressão que está escrita na outra 
face. Qual é o número que está na carta que tem a expressão “maior do que 100”?

3 - Numa festa, na casa de Cláudia, havia crianças somente na cozinha, na sala e na varanda. Em 
certo  momento,  várias  crianças  começaram a  correr  ao  mesmo tempo:  7  crianças  correram da 
varanda para a cozinha, 5 crianças correram da cozinha para a sala e 4 crianças correram da sala 
para a varanda. Ao final dessa correria, a quantidade de crianças na sala era igual à quantidade de 
crianças na varanda e também igual à quantidade de crianças na cozinha.  Quantas crianças,  no 
mínimo, havia na casa de Cláudia?

4 - Há três guindastes, A, B e C, de tipos diferentes, em um porto marítimo. Há quatro portuários, 
Fernando, João, Manuel e Paulo,  capazes de operar guindastes. Entretanto,  Fernando e João só 
sabem operar os guindastes A e B, enquanto Manuel e Paulo só sabem operar os guindastes B e C. 
Qual  é  o  número de  maneiras  diferentes  possíveis  de  escolher,  dentre  esses  quatro  portuários, 
aqueles que vão operar, respectivamente, os guindastes A, B e C?



5 - Os dados do gráfico representam o percentual de pessoas que responderam a questão referente 
aos fatores que fazem uma pessoa viver além dos 65 anos.

Sabendo-se que foram entrevistadas 200 pessoas, que gráfico de barras melhor representa o estudo?

a) b)

c)                                                                                  d)

                                  e)                                                                              

                     



6 - Na cidade de Autolândia, a numeração de placas de carros é feita por meio de números de três 
dígitos, ou seja, da placa 000 até a placa 999. Para diminuir a poluição, o prefeito, Pedro, decidiu 
implementar um rodízio de carros, estabelecendo os dias nos quais as pessoas podem usar seus 
veículos. As regras do rodízio são:

- Segunda-feira: somente carros com placa ímpar;
–Terça-feira: somente carros com placa cuja soma dos três dígitos é maior ou igual a 11;
–Quarta-feira: somente carros com placa cujo número é múltiplo de 3;
–Quinta-feira: somente carros com placa cuja soma dos três dígitos é menor ou igual a 14;
–Sexta-feira: somente carros com placa contendo pelo menos dois dígitos iguais;
–Sábado: somente carros cujo número da placa for menor do que 500;
–Domingo: somente carros cuja placa tenha três dígitos menores ou iguais a 5.

O prefeito, Pedro, precisa de uma placa que lhe permita circular todos os dias. Qual é o número da 
placa que o carro do prefeito deve ter?

7 - As figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete.

Mantendo esse padrão, a expressão algébrica que representa o número total de pontos de uma figura 
de ordem n é:
a) n + 1
b) n² – 1
c) 2n + 1
d) n² + 1
e) 2n –  1



8 - A professora desenhou um triângulo no quadro.

Em seguida, fez a seguinte pergunta: “Se eu ampliar esse triângulo três vezes, como ficarão as 
medidas de seus lados e de seus ângulos?”
Alguns alunos responderam:
Fernando: “Os lados terão 3 cm a mais cada um. Já os ângulos serão os mesmos”.
Gisele: “Os lados e ângulos terão suas medidas multiplicadas por 3”.
Marina: “A medida dos lados eu multiplico por 3 e a medida dos ângulos eu mantenho a mesma”.
Roberto: “A medida da base será a mesma (5 cm), os outros lados eu multiplico por 3 e mantenho a 
medida dos ângulos”.
Qual dos alunos acertou a pergunta da professora?

9 - Considerando-se N um número inteiro positivo, analisar as afirmações seguintes e marcar a(s) 
alternativa(s) correta(s).
I) N + 2 + N + 1 é um número ímpar.
II) N × (N + 1) × (N + 2) é um número múltiplo de 3.
III) N + 2 tem uma quantidade par de divisores.
IV)  N + (N + 1) + (N + 2) é um número múltiplo de 6.

10 - O barco “Vista Alegre” faz regularmente a travessia do rio Sado. Em cada viagem ele só leva 
um tipo de veículo (carros de passageiros ou caminhões de mercadorias). De uma só vez, pode levar 
10  carros  de  passageiros  ou  6  caminhões  de  mercadorias.  Na  quarta-feira  passada,  o  barco 
atravessou o rio 5 vezes, sempre cheio de veículos, transportando, no total, 42 veículos. Quantos 
carros de passageiros o barco transportou nesse dia?
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8ª SÉRIE/9º ANO

1 - Para votar é necessário ter título de eleitor e ser maior de 16 anos. Pessoas que tenham mais de 
16 anos e menos do que 18 anos podem votar, mas não são obrigadas, ou seja, o voto para elas é 
facultativo. A partir do dia em que a pessoa completa 18 anos, o voto passa a ser obrigatório. Uma 
pesquisa em relação à distribuição dos eleitores por idade foi feita com 40 pessoas portadoras de 
título de eleitor. A distribuição por faixa de idade é apresentada no gráfico abaixo.

Com base no gráfico, conclui-se que APENAS
a) 75% dos entrevistados podem votar.
b) 75% dos entrevistados são obrigados a votar.
c) 30% dos entrevistados são obrigados a votar.
d) 25% dos entrevistados não podem votar.
e) 10% dos entrevistados não são obrigados a votar.

2 - Existe um número de cinco dígitos no qual o quinto dígito (o das unidades) é a metade do quarto 
e um quarto do terceiro dígito. O terceiro dígito é a metade do primeiro e o dobro do quarto. O 
segundo dígito é três vezes o quarto e tem cinco unidades a mais que o quinto. Qual é esse número?

3 - A expressão “Para todo e qualquer valor de n, tem-se 6n < n² + 8” será verdadeira, se n for um 
número real
a) menor que 8.
b) menor que 4.
c) menor que 2.
d) maior que 2.
e) menor que 3.



4 - Uma pessoa adulta deve ingerir, por dia, 6 mg de vitamina B6, 60 mg de vitamina C e 15 mg de 
vitamina E, dentre outras. O quadro abaixo apresenta as quantidades dessas vitaminas encontradas 
nos alimentos X e Y.

Alimento (porção de 100 g)
Vitaminas (quantidade em mg)

B6 C E

X 4 12 4

Y 8 16 12

Se uma pessoa adulta ingerir 200g do alimento X e 100g do alimento Y no mesmo dia, ela terá 
consumido
a) metade da sua necessidade diária de vitamina C.
b) o dobro de sua necessidade diária de vitamina B6.
c) menos vitamina E por dia do que ela necessita.
d) 

2
1  de sua necessidade diária de vitamina B6. 

e) 
3
2  de sua necessidade diária de vitamina C. 

5 - O número n é o maior número natural, tal que 4n é um número de três algarismos, e m é o menor 
número natural, tal que 4m é um número de três algarismos. Qual é o valor de n – m²?

6 - Um cilindro está em cima de uma mesa e um cubo está no chão. A base superior do cilindro está 
80 cm acima da face superior do cubo. Quando se coloca o cubo em cima da mesma mesa e o 
cilindro no chão, a face superior do cubo fica 1 m acima da base superior do cilindro. Qual é a 
altura da mesa?

7 - Existem 50 tijolos de cor branca, azul ou vermelha numa caixa e cada tijolo só tem uma cor. O 
número de tijolos brancos é onze vezes o número de tijolos azuis. Há menos tijolos vermelhos do 
que brancos, mas há mais tijolos vermelhos do que azuis. Quantos tijolos vermelhos existem a 
menos do que tijolos brancos?



8 - Na figura ao lado, ABCD é um retângulo e PQRS é um quadrado. A área da região escura é a 
metade da área do retângulo ABCD. Qual é o valor de PX ?

9  -  Em uma festa  com n  pessoas,  em um dado instante,  31  mulheres  se  retiraram e  restaram 
convidados  na  razão  de  dois  homens  para  cada  mulher.  Um pouco  mais  tarde,  55  homens  se 
retiraram e restaram, a seguir,  convidados na razão de três mulheres para cada homem. Qual o 
número n de pessoas presentes inicialmente na festa? 

10 - Jonas pretendia comprar um boné e, como as lojas da cidade estavam com algumas promoções, 
decidiu fazer uma pesquisa em três lojas (L1, L2, L3) para verificar os preços. Os resultados da 
pesquisa estão no quadro que segue:

Loja
Preço por unidade com desconto 

(R$)
Percentual de desconto 

(%)

L1 10,50 30

L2 10,40 20

L3 9,90 10

Considerando a pesquisa realizada por Jonas, qual o valor da diferença entre o maior e o menor 
preço cobrado, sem desconto, por boné? 
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4. As respostas das questões deverão ser transcritas, preferencialmente a caneta, para o espaço em 
branco junto de cada questão. Caso o espaço não seja suficiente, use o verso da folha na qual o 
exercício está sendo desenvolvido. As respostas deverão ser completas, ou seja, deverão apresentar 
o desenvolvimento e a conclusão.
5. Após o término da prova, os alunos deverão retirar-se imediatamente do local da sua realização.
6. Durante a prova não é permitido:
a) fazer perguntas, visto que interpretação faz parte da avaliação;
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o desenvolvimento e a conclusão.
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d) pedir emprestado material aos outros participantes;
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Ensino Médio/3º ano
1 - Observar as operações e os resultados abaixo:
5 ⊕ 3 ⊕ 2 = 151022
8 ⊕ 6 ⊕ 3 = 482466
9 ⊕ 2 ⊕ 4 = 183652
5 ⊕ 4 ⊕ 5 = 202541
Seguindo o mesmo padrão, qual é o valor de 7⊕ 2 ⊕ 5 ?

2 - Uma folha de papel quadrada com área de 16 cm², branca do um lado e cinza do outro, foi 
dobrada como indicam as figuras abaixo. O ponto O é o centro do quadrado e M é o ponto médio do 
segmento AB.

Qual é a área da região branca na Figura III?

3 - Uma montadora de automóveis trabalha com três linhas de montagens independentes, de igual 
capacidade  produtiva  (em  carros  por  hora).  A programação  de  produção  feita  pelo  setor  de 
planejamento dessa montadora para o mês de setembro considerou o funcionamento das três linhas 
16 horas por dia, durante 24 dias. Entretanto, uma das linhas de montagem apresentou problemas 
em agosto e não poderá ser usada até o final de outubro. Para manter a produção prevista para 
setembro usando apenas duas linhas, decidiu-se fazê-las funcionar durante 30 dias do mês. Além 
dessa ação, será necessário ainda aumentar o tempo de funcionamento diário em quantas horas e 
minutos?

4 - Em um relatório sobre as atividades desenvolvidas em um dado mês pelos funcionários lotados 
em certa estação do Metrô, foi registrado que:
–25% do total de funcionários eram do sexo feminino e que, destes, 45% haviam cumprido horas 
extras;
–60% do número de funcionários do sexo masculino cumpriram horas extras;
–70 funcionários não cumpriram horas extras.
Com base nessas informações, nesse mês, qual é o total de funcionários lotados em tal estação?



5 - Nesta figura, estão representados o cubo ABCDEFGH e o sólido OPQRST:

Cada aresta do cubo mede 4 cm e os vértices do sólido OPQRST são os pontos centrais das faces do 
cubo. Então, qual é a área lateral total do sólido OPQRST?

6 – O salário de Maria correspondia a 75% do salário de Luísa, até que, em dezembro de 2012, 
Maria recebeu um aumento salarial de 6%, permanecendo inalterado o salário de Luísa. Indicam-se 
os salários atuais de Maria e Luísa, respectivamente, por M e L. Desse modo, M é igual a:
a) 59% de L.
b) 75% de L.
c) 81% de L.
d) 79,5% de L.
e) 120% de L.
                      

7 - Na cidade de Autolândia, a numeração de placas de carros é feita por meio de números de três 
dígitos, ou seja, da placa 000 até a placa 999. Para diminuir a poluição, o prefeito, Pedro, decidiu 
implementar um rodízio de carros, estabelecendo os dias nos quais as pessoas podem usar seus 
carros. As regras do rodízio são:
- Segunda-feira: somente carros com placa ímpar;
–Terça-feira: somente carros com placa cuja soma dos três dígitos é maior ou igual a 11;
–Quarta-feira: somente carros com placa cujo número é múltiplo de 3;
–Quinta-feira: somente carros com placa cuja soma dos três dígitos é menor ou igual a 14;
–Sexta-feira: somente carros com placa contendo pelo menos dois dígitos iguais;
–Sábado: somente carros cujo número da placa for estritamente menor do que 500;
–Domingo: somente carros cuja placa tenha três dígitos menores ou iguais a 5.

Maria, a esposa do prefeito, quer um carro que possa circular todos os dias, exceto aos domingos. 
Qual o número da placa que o carro de Maria deve ter?



8 – Em volta de uma mesa redonda, estão sentados homens e mulheres, da seguinte maneira:
• 7 mulheres têm uma mulher à sua direita;
• 12 mulheres têm um homem à sua direita;
• 3

4
dos homens têm uma mulher à sua direita.

Quantos lugares tem a mesa?

9  -  Antônio,  Carlos  e  Lucas  farão  compras  na  próxima semana.  Cada um dos  três  necessitará 
comprar a quantidade de produtos conforme exposto no Quadro 1. Os preços unitários de cada 
produto em três mercados diferentes (A, B, C) estão no Quadro 2.

Quadro 1: Quantidade comprada por pessoa

Canetas Lápis Borrachas

Antônio 20 3 4

Carlos 5 2 2

Lucas 10 2 3

Quadro 2: Preços dos produtos em cada mercado

Mercado A Mercado B Mercado C

Canetas R$ 6,00 R$ 5,50 R$ 5,50

Lápis R$ 4,00 R$ 4,50 R$ 3,00

Borrachas R$ 2,00 R$ 2,00 R$ 3,00

Considerando-se a quantidade a ser comprada de cada produto por pessoa, bem como os respectivos 
preços de cada produto em cada um dos mercados, é correto afirmar que:
a) Lucas e Carlos gastarão menos comprando no mercado C do que gastariam no mercado B.
b) Carlos e Lucas gastarão menos comprando no mercado B do que gastariam nos mercados A ou C.
c) Os três gastarão menos comprando no mercado A do que gastariam no mercado B.
d) Antônio e Carlos gastarão menos comprando no mercado C do que no mercado A ou B.
e) Lucas e Antônio gastarão menos comprando no mercado B do que gastariam no mercado C.

10 – Um grupo de funcionários de uma Instituição de Ensino resolveu visitar um Parque Histórico. 
Para tanto, contratou uma agência de turismo que promove excursões para esse Parque. A agência 
colocou que, se 40 pessoas forem visitar o Parque, o valor cobrado será de R$ 50,00 por pessoa, por 
um passeio de 4 horas. Entretanto, a agência estimou que poderá haver uma redução de R$ 5,00 por 
pessoa  se  houver  um  aumento  de  10  pessoas  que  participarão  do  passeio.  Com  base  nessas 
informações, qual é o preço por pessoa para que esse Parque Histórico obtenha a receita máxima 
com um desses passeios? 



Resultados obtidos

Após a correção das provas é realizado um levantamento sobre o número de erros e acertos 

de cada questão.  Pode-se inferir  que,  quanto às  resoluções das provas desta  16a.  edição,  houve 

melhora considerável no desenvolvimento das resoluções nas provas do Ensino Fundamental.

Questões que podem ser resolvidas por tabelas e diagramas apresentam maior número de 

acertos  do  que  as  demais.  Porém,  observa-se,  ainda,  que,  em muitos  casos,  os  alunos  tentam 

resolver  as  questões  utilizando fórmulas  ou  cálculos  vistos  em sala  de  aula,  quando poderiam 

resolvê-las simplesmente por tentativa e erro ou por desenho, diagrama.

As  edições  da  OMU  comprovam  que  os  estudantes  demonstram-se  interessados  na 

construção da solução de problemas, buscando o melhor desempenho, como também valorizando a 

experiência adquirida a cada etapa. As várias edições da OMU proporcionam um rico material que 

permite analisar os conteúdos mais problemáticos para os estudantes em termos de aprendizagem da 

Matemática.

Referências sugeridas

CAVALCANTE, Luiz Gustavo. Mais Matemática: 5ª a 8ª séries. São Paulo: Saraiva, 2001. 

DANTE, Luiz Roberto. Didática da resolução de problemas de Matemática. 9ª edição. São Paulo: 

Ática, 1997. 176 p. Série Educação.

GUSMÃO, Gisele de Araújo Prateado. Revista da Olimpíada de Matemática do estado de Goiás.  

Goiânia: UFG, IME, 2000. Volumes 1 a 3.

MEJIA, Alejandro Illanes.  Princípios de Olimpíada.  México: Instituto de Matemáticas, UNAM, 

2001. 108 p. Série Cadernos de Olimpíadas Matemáticas.

MOREIRA, Carlos Gustavo Tamm de Araujo. Eureka!: Olimpíada Brasileira de Matemática. Rio de 

Janeiro: IMPA/SBM, 1998 a 2003. Volumes 1 a 16.

SANTOS,  Antônio  Luiz;  WAGNER,  Eduardo;  AGOSTINHO,  Raul  F.W.  Olimpíadas  de  

Matemática do estado do Rio de Janeiro: problemas e soluções. São Paulo: Atual, 1995. 103 p.

SERATES,  Jonofón.  Raciocínio  Lógico.  8ª.  edição.  Brasília:  Ed.  Jonofón  Ltda.,  1998.  332  p, 

volume II.


