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SIMULADO DE GEOMETRIA – OBMEP – 2015 –
2ª FASE
NÍVEL 1
6° e 7° anos do Ensino Fundamental
Nome completo do
aluno:________________________________________________________
Turma:_______________________________________________________
Instruções:
1- A prova pode ser feita a lápis ou a caneta.
2- A duração da prova é de 3 horas. Ao terminar a prova, entregue-a ao aplicador.
3- A solução de cada questão deve ser escrita na página reservada para ela, de maneira
organizada e legível.
4- Na correção serão considerados todos os raciocínios que você apresentar. Tente resolver o
maior número possível de itens de todas as questões.
5- Respostas sem justificativas não serão consideradas na correção.
6- Não escreva nos espaços sombreados.
7- Não é permitido:
a. o uso de instrumentos de desenho, calculadoras ou qualquer fonte de consulta;
b. comunicar-se com outras pessoas, além do aplicador de provas;
c. o uso de quaisquer aparelhos eletrônicos (celulares, tablets, relógios com calculadora,
máquinas fotográficas, etc.). O não cumprimento dessas regras resultará em sua
desclassificação.

Boa prova!
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CORREÇÃO REGIONAL:

CORREÇÃO NACIONAL:

1- Cláudia gosta de montar sólidos colando cubinhos de aresta 1 cm. Ela sempre usa um pingo de cola
entre duas faces de cubinhos que ficam em contato; por exemplo, para montar o sólido da figura a
seguir ela usou 7 pingos de cola.

(A) Quantos pingos ela vai usar para montar um cubo de aresta 2 cm?

(B) Quantos pingos ela vai usar para montar um cubo de aresta 3 cm?

(C) Cláudia montou o sólido ao lado, com quatro camadas de cubinhos. Quantos pingos de cola ela
usou?

2- No quadriculado a figura a seguir, as linhas horizontais e verticais
representam ruas. Os pontos onde as ruas se cortam são as esquinas
e a distância entre duas esquinas consecutivas quaisquer é 100
metros. No quadriculado estão indicadas quatro esquinas A, B, C e D.
Qualquer caminho ligando as esquinas A e B tem, no mínimo, 300
metros; dizemos então que a distância entre A e B é 300 metros. Do
mesmo modo, a distância entre as esquinas C e D é 200 metros.
(A) Marque, no quadriculado ao lado, as esquinas que estão a 300 metros
da esquina P.

(B) Marque no quadriculado ao lado, as esquinas cujas distâncias à
esquina P e à esquina Q são iguais.

(C) A figura mostra uma esquina S e quatro esquinas vizinhas J, L, M e N. Calcule a soma das
distâncias de cada uma dessas esquinas aos pontos P e R.

(D) Explique por que não há esquinas cujas distâncias às esquinas P e R, do item anterior, sejam
iguais.

3-Sara recortou três tiras retangulares diferentes de papel.
(A) Ela recortou a primeira tira em três retângulos iguais, como na figura abaixo. Com esses
retângulos, formou um quadrado de 36 cm² de área. Encontre as medidas dos lados dos retângulos
que ela recortou.

(B) Ela recortou a segunda tira em seis retângulos de mesma largura e com eles formou um quadrado
de 36 cm² de área, como na figura. Encontre o perímetro e a área do retângulo indicado com *.

(C) As medidas da terceira tira eram 4,5 cm e 2 cm. Sara recortou essa tira em três pedaços e com
eles formou um quadrado, como na figura. Qual _e a área do triângulo indicado com *?

4- Uma contaminação em um tabuleiro 5x5 formado por quadrados de 1 cm de lado, propaga-se em
estágios de acordo com as seguintes regras:
• quadrados contaminados, indicados em cinza, permanecem contaminados no estágio
seguinte;
• um quadrado não contaminado, indicado em branco, torna-se contaminado no estágio
seguinte quando tem pelo menos dois lados comuns com quadrados contaminados; caso
contrário, permanece não contaminado;
• a contaminação acaba quando não é possível contaminar novos quadrados.
a) Complete a figura abaixo, desenhando o terceiro e o último estágios da contaminação nos
respectivos tabuleiros.

O perímetro de contaminação de um estágio é a medida do contorno da área contaminada. Por
exemplo, os perímetros de contaminação do primeiro e do segundo estágios da contaminação ilustrada
são 24 cm e 20 cm, respectivamente, como mostram as linhas em destaque na figura do item a.
b) Escreva os perímetros de contaminação do terceiro e do último estágios da contaminação do item a.

c) Desenhe um estágio com apenas 5 quadrados contaminados tal que, ao final da contaminação, todo
o tabuleiro fique contaminado.

d) Explique por que o perímetro de contaminação nunca aumenta de um estágio para o seguinte.

e) Explique por que não é possível contaminar todo o tabuleiro a partir de um estágio com menos de 5
quadrados contaminados.
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5- Dafne tem muitas peças de plástico:
quadrados amarelos de lado 3 cm, quadrados
azuis de lado 4 cm e triângulos retângulos verdes
cujos lados menores medem 3 cm e 4 cm, como
mostrado à esquerda. Com estas peças e sem
sobreposição, ela forma figuras como, por
exemplo, o hexágono à direita.
a) Qual a área do hexágono que Dafne formou?

b) Usando somente peças quadradas, Dafne formou a figura ao lado, com
um buraco em seu interior. Qual é a área do buraco?

c) Mostre como Dafne pode preencher, sem deixar
buracos, um quadrado de lado 15 cm com suas peças,
sendo apenas uma delas um quadrado de lado 3 cm.

d) Explique por que Dafne não pode preencher um
quadrado de lado 15 cm sem usar pelo menos um quadrado de lado 3 cm.

6- Lucinha tem duas folhas retangulares, uma azul e
outra rosa, ambas com 8 cm de largura e 12 cm de
comprimento. Ela cortou as duas folhas ao meio,
conforme indicado na figura.

a) Lucinha pegou uma metade de cada folha e fez coincidir os lados maiores desses pedaços, formando
a figura abaixo, parecida com a letra T. Qual é o perímetro dessa figura?

b) Em seguida, ela deslizou um pedaço sobre o outro, sem girar, formando a figura abaixo. Qual é a
área do retângulo formado pela sobreposição das duas folhas?

c) Depois, Lucinha juntou as duas metades da folha rosa, formando um retângulo idêntico ao original
antes de ser cortado, e colocou os dois pedaços da folha azul sobre eles, conforme indicado na figura.
Qual é a área da folha rosa que não foi coberta pelos pedaços da folha azul?
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OBS: O que você escrever nesta página não será considerado na correção.

