Matemática Avançada

1.

Na sequência de quadros abaixo, uma bolinha e um triângulo
caminham no sentido horário pelas casas azuis. De um quadro
para o seguinte, o triângulo passa de uma casa para a casa
vizinha, e a bolinha pula uma casa.

a)

2.

3.
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A professora Isabel aplicou uma prova com 10 questões. Cada
aluno recebeu nota 0,0 (zero), 0,5 (meio) ou 1,0 (um) em cada
questão. O desempenho de cada aluno foi associado a um
ponto de uma malha triangular, delimitada por um triângulo
equilátero de altura 10, como na figura.

Desenhe a bolinha e o triângulo do Quadro 6 e do Quadro
7 da sequência.

b) Continuando a sequência, qual é o número do primeiro
quadro em que a bolinha e o triângulo estão na mesma
posição do Quadro 1?
c)

João Leonardo

Desenhe a bolinha e o triângulo do Quadro 2015.

O ponto associado a um aluno é escolhido de forma que suas
distâncias aos lados do triângulo sejam iguais às quantidades
de questões em que o aluno obteve nota zero, meio ou um,
respectivamente. Por exemplo, o aluno A tirou zero em 2
questões, meio em 3 questões e um em 5 questões, obtendo
6,5 na prova. O aluno B obteve 1,5 na prova, pois tirou meio
em 3 questões e zero em 7 questões. O aluno C obteve 5,0 na
prova, pois tirou meio nas 10 questões.
a)

Qual foi a nota obtida na prova pelo aluno D?

b)

Quantos pontos da malha estão associados a alunos que
tiram zero em exatamente quatro questões?

c)

Assinale na malha abaixo os pontos associados a alunos
que obtém nota igual a 7,0 ou maior do que 7,0.

Juca listou todos os números que podem ser escritos, da
esquerda para a direita, obedecendo às seguintes regras:
•
•
•
•

não começar com zero;
não repetir algarismos;
acrescentar um novo algarismo somente se for múltiplo
ou divisor do último algarismo escrito;
continuar a escrita do número enquanto for possível
acrescentar um novo algarismo.

Por exemplo, o número 2015 está na lista de Juca, pois ele é
escrito começando com 2, que é diferente de 0, depois com 0,
que é múltiplo de 2, depois com 1, que é divisor de 0, e
seguido de 5, que é múltiplo de 1. A escrita termina com 5,
pois este algarismo não é múltiplo nem divisor dos algarismos
que ainda não foram escritos (3, 4, 6, 7, 8 e 9).
a)
b)
c)
d)

O número 1063 não está na lista de Juca, pois é possível
acrescentar um último algarismo à direita do 3. Qual é
esse algarismo?
Juca escreveu os números de sua lista em ordem
crescente. Qual é o primeiro número que ele escreveu
depois do 2015?
Qual é o menor número da lista de Juca?
Qual é o maior número da lista de Juca?

