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Problema 1: O idioma do planeta Ratom é o ratonês. Observe as três frases em ratonês, a seguir, e sua
tradução para o português.

ρm my ty am = Gato gigante era assustador.

ty am λρ δy = Rato viu gato gigante.

ρm Γy ty λρ = Gato assustador comeu rato.

Trraduza para o ratonês a frase “Rato gigante era gato.”

Problema 2: Uma caixa fechada, de vidro, em formato de paraleleṕıpedo reto (todas as suas faces são
retângulos), está parcialmente preenchida com um litro (1000 cm3) de água. Quando a caixa é apoiada, de
três formas diferentes, sobre alguma de suas faces em uma mesa horizontal, a altura da parte ocupada pela
água é de 2 cm, 4 cm e 5 cm, respectivamente. Qual é a capacidade máxima, em litros, dessa caixa?

Problema 3: Determine dois números reais, x e y , tais que x3 + y3 =
133

1000
e x2y + xy2 =

7

100
.

Problema 4: A figura a seguir representa um trapézio ABCD, com ângulos retos em A e B . A parte
triangular DEC corresponde a uma área de 150m2 com o segmento AB medindo 20m e o segmento BC

medindo 10m.

(a) Deseja-se traçar um segmento EF que divida o trapézio em duas partes de mesma área, como indica a
figura à direita. Qual deve ser a distância F a C?

(b) Seja O o ponto médio do segmento EF descrito no item (a). Imagine que o ponto O seja mantido
fixo e o segmento que vai de O a F seja girado em torno de O, como se fosse um pêndulo, na direção
do segmento AB . Nesse caso, a extremidade que inicialmente está em F toca o segmento AB a que
distância de B?

Problema 5: Determine todos os números naturais x tais que o produto dos seus d́ıgitos, em representação
decimal, é igual a x2 − 10x − 22.

Problema 6: Um sapinho encontra-se em um plano cartesiano. Em qualquer ponto que esteja, com
coordenadas dadas por (x , y), ele pode executar um dos seguintes movimentos:

• Pular do ponto (x , y) para o ponto (x + 2, y + 4).

• Pular do ponto (x , y) para o ponto (x , y + 5).

• Pular do ponto (x , y) para o ponto (x − 2, y − 9).

Inicialmente o sapinho encontra-se na origem do sistema de coordenadas, ou seja, no ponto (0, 0).

(a) Utilizando os movimentos permitidos, apresente uma sequência de pulos para que o sapinho vá para a
posição (6, 7).

(b) Determine para quais valores de k é posśıvel o sapinho chegar ao ponto (k , 2017) utilizando uma
sequência dos movimentos permitidos.


