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Terceira Prova Nı́vel Alfa - 2021

Questão 01: Uma jornalista encontrou documentos de uma empresa de produtos qúımicos com in-

formações detalhadas sobre a aplicação de dois testes de contaminação feitos em todos seus funcionários,

um para a Substâncias A e outro para a Substância B. Os documentos eram antigos e por isso pouca

informação estava leǵıvel. O resultado de cada teste é dito Falso Positivo quando fornece o resultado

positivo para a presença da substância, mas a substância não está de fato presente no corpo da pessoa

testada, ou seja, é apenas um erro. Da mesma forma, o resultado do teste é dito Falso Negativo quando

fornece o resultado negativo para a presença da substância, porém a substância estava presente no corpo

da pessoa testada. A jornalista conseguiu também descobrir as seguintes informações:

• 70 funcionários receberam o resultado Falso Positivo para a substância A;

• 273 funcionários tiveram resultado Negativo para a substância A e de fato não estavam contami-

nados com esta substância;

• 5% de todos os testes que resultaram positivo para a Substância A eram, na verdade, Falsos

Positivos (ou seja, 5% destes estavam errados);

• 176 funcionários tiveram resultado Falso Negativo para a substância B;

• 528 funcionários tiveram resultado Negativo para a substância B e de fato não estavam contami-

nados com esta substância;

• 5% de todos os testes que resultaram positivo para a Substância B eram, na verdade, Falsos

Positivos (ou seja, 5% destes estavam errados);

• a porcentagem de Falsos Negativos nos resultados negativos da substância A era igual à porcen-

tagem de Falsos Negativos nos resultados negativos da substância B.

Determine a quantidade de funcionários cujo resultado foi positivo para a presença da subtância B

mas que na verdade não estavam contaminados por esta substância.
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Questão 02:

A figura abaixo mostra uma circunferência passando pelos vértices A e B de um retângulo ABCD

e tangente a um de seus lados. A área de ABCD é 128 cm2. Sabe-se também que M é o ponto médio

do lado AB e que a distância de M até a circunferência é de 1 cm, como indicado na figura.

(a) Mostre que P é o ponto médio do lado CD.

(b) Determine a área do ćırculo.

(c) Determine os comprimentos dos lados de ABCD.

Questão 03:

(a) Camila baixou no celular um aplicativo bem simples. Quando ela coloca um número racional o

aplicativo retorna um outro número para ela. Digamos que se ela coloca x o programa retorna

P (x). O curioso é que se ela dobra, triplica, quadruplica e assim por diante o valor de entrada,

então o valor retornado pelo aplicativo também dobra, triplica, quadruplica e assim por diante.

Em outras palavras P (n · x) = n · P (x), se n ∈ Z e x ∈ Q.

Demonstre que P (x) = x · P (1) para todo x ∈ Q, Escreva P (x), com x ∈ Q, em termos de

P (2021).
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(b) Depois de um certo tempo Camila baixou uma atualização do programa anterior. Agora, ao invés

de colocar apenas um número o usuário do aplicativo deve colocar dois números racionais e o

aplicativo retorna um outro número. Nesse novo aplicativo, quando Camila coloca primeiro x e

depois y recebe um valor, digamos, Q(x, y). Esta versão atualizada, que precisa de dois valores,

tem o mesmo comportamento do programa anterior quando você fixa uma das entradas. Em

outras palavras: Q(x, n · y) = n ·Q(x, y) e Q(m · x, y) = m ·Q(x, y) onde x, y ∈ Q e n,m ∈ Z.

Como Camila poderia descrever um fórmula para Q(x, y), para x, y ∈ Q, em termos de Q(1, 1)?

Questão 04: Considere o quadrado ABCD de lado unitário e os triângulos AIB, BKC, CED e DGA

equiláteros no interior do quadrado conforme imagem abaixo.

(a) Mostre que FHJL é um quadrado.

(b) Mostre que os triângulos EFL, FGH, HIJ e JKL são equiláteros.

(c) Calcule a área do octógono EFGHIJKL pintado de azul.
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Questão 05: Dizemos que dois números inteiros positivos distintos a e b formam um par raiz-

aritmético se eles satisfazem as propriedades:

• a e b são quadrados perfeitos

• mdc(b + a, |b− a|) = mmc(
√
a,
√
b)

a) Dê um exemplo de dois números que formam um par ráız-aritmético.

b) Se a e b formam um par raiz-aritmético, prove que ab é a potência sexta de algum número natural

par, isto é, para algum n ∈ N temos

ab = (2n)6.

(c) Determine todos os pares ráız-aritméticos (a, b) com a e b menores do que 1000.
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