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INSTRUÇÕES

1. Preencha os seus dados no quadro acima. Utilize letra
de forma!
2. Escreva seu código no espaço acima e em todas as
páginas!
3. Lembre-se de assinar o quadro acima e a lista de
presença.
4. A prova pode ser feita a lápis ou a caneta.
5. A duração da prova é de 3 horas. Você só poderá deixar a
sala de prova 45 minutos após o início da prova.
6. Ao terminar a prova, entregue-a ao aplicador. A solução
de cada questão deve ser escrita no local reservado para
ela, de maneira organizada e legível. Não serão aceitas
soluções fora das áreas destinadas a ela.

7. Na correção serão considerados todos os raciocínios
que você apresentar. Tente resolver o maior número
possível de itens de todas as questões, principalmente
o item (a) de cada questão.
8. ATENÇÃO!!! Justifique todas as suas respostas.
RESPOSTAS SEM JUSTIFICATIVAS NÃO SERÃO
PONTUADAS!
9. Não é permitido:
a) usar calculadoras ou qualquer fonte de consulta;
b) comunicar-se com outras pessoas, além do aplicador
de provas;
c) usar quaisquer aparelhos eletrônicos (celulares,
tablets, relógios com calculadora, máquinas
fotográficas, etc.).

O não cumprimento dessas regras resultará em sua desclassificação.

Boa Prova!
Acesse nossa página www.omdf.com.br
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Questão 1. As melhores amigas Mabelita e Camilita não cansam de brincar com os números. Em um dado momento,
Mabelita inventou uma operação engraçada (pelo menos para ela!), representada por
entre dois números reais a e b,
como a b = a  b  (a + 3b).
(a) (10 pontos) Quando Mabelita calculou

, qual o número que ela encontrou?

Corretor Revisor
(b) (15 pontos) Camilita encontrou 3 números reais tais que x
ela?

(x + 1) = 0. Qual a soma dos números encontrados por

Corretor Revisor
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(c) (25 pontos) Mabelita disse que não existem inteiros a e b tais que a
esta errada. Quem está certa o porquê?

CÓDIGO DO ALUNO

b = 20192019, mas Camilita disse que Mabelita

Corretor Revisor

Página 5

Segunda Fase - 31 de agosto de 2019 - NÍVEL 2

CÓDIGO DO ALUNO

Questão 2. Um conjunto {a1, a2, ..., am} com m inteiros positivos é chamado Diofantino com a propriedade D(n) se para
quaisquer dois elementos ai e aj distintos desse conjunto existe um inteiro positivo n tal que o número aiaj + n é um
quadrado perfeito.
Por exemplo, {1, 2} é Diofantino com a propriedade D(2), pois 1 ⋅ 2 + 2 = 4.
(a) (10 pontos) Mostre que {1, 3, 8} é um conjunto Diofantino com a propriedade D(1).

Corretor Revisor
(b) (15 pontos) Encontre um valor x para o qual o conjunto {1, x2} é Diofantino com a propriedade D(2019).

Corretor Revisor
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(c) (25 pontos) Existe algum valor par de k > 2 que torna o conjunto {1, 2, k} Diofantino com a propriedade D(2)?

Corretor Revisor
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Questão 3. Um quadrado quadrático de ordem n é um tabuleiro n × n no qual cada casa é preenchida por apenas um
número natural de 1 a n 2 , sem que haja repetição de números. A figura abaixo mostra três tabuleiros 3× 3, dos quais
apenas o tabuleiro 1 pode ser considerado um quadrado quadrático de ordem 3, uma vez que 12 não pode pertencer
a uma das casas de um quadrado quadrático de ordem 3 (tabuleiro 2), nem o número 3 pode aparecer em duas casas
distintas (tabuleiro 3).

Tabuleiro 1

Tabuleiro 2

Tabuleiro 3

(a) (10 pontos) Calcule a quantidade de quadrados quadráticos de ordem 2, distintos, que podem ser construídos.

Corretor Revisor
(b) (15 pontos) Calcule a quantidade de quadrados quadráticos de ordem 3, distintos, que podem ser construídos de tal
forma que não haja números primos nem na 1a linha e nem na 1a coluna.

Corretor Revisor
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(c) (25 pontos) Prove que, em um quadrado quadrático de ordem 6, há pelo menos uma coluna cujo produto dos números
nela escrito é um múltiplo de 64, independentemente da forma como os números estejam organizados.

Corretor Revisor
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Questão 4. Para cada triângulo ABC, considere os pontos M, N e P em que a circunferência inscrita em ABC tangencia
os lados BC , AC e AB , respectivamente. Chamaremos o triângulo MNP de triângulo tangencial do triângulo ABC.

Observações:
Incentro: Ponto de encontro das bissetrizes de um triângulo.
Circuncentro: Ponto de encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo.
(a) (10 pontos) Mostre que o incentro do triângulo ABC coincide com o circuncentro do triângulo MNP.

Corretor Revisor
(b) (15 pontos) Mostre que todo triângulo tangencial é acutângulo.

Corretor Revisor
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(c) (25 pontos) Determine os valores dos ângulos internos do triângulo ABC para os quais os triângulos ABC e MNP
são semelhantes.

Corretor Revisor
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RASCUNHO
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