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1. Considere a seqüência nuḿerica:

26; 2006; 202606; 20200606; ....

cujo primeiro ńumeroé igual a26 e onde s̃ao introduzidos, para os números seguintes, alternadamente dois
zeros entre os algarismos2 e 6 centrais, e26 entre os dois algarismos zero centrais. Acima estão os quatro
primeiros ńumeros dessa seqüência.
Calcule a soma de todos os algarismos do2006o número da seq̈uência.

2. Com dois tipos de blocos, um no formato de um “U”, e outro retangular, construı́mos ordenadamente1000
peças. As tr̂es primeiras s̃ao mostradas abaixo:

1a peça 2a peça 3a peça

Calcular o ńumero de ret̂angulos que serão utilizados na1000a peça.

3. Listar todos os ńumeros palı́ndromos de5 algarismos que são pares e diviśıveis por3, e cuja soma de
seus algarismos seja um número paĺındromo. (Observação: um ńumeroé dito paĺındromo quando lido da
esquerda para direita e lido da direita para a esquerda resulta no mesmo número; por exemplo, 14741́e um
número paĺındromo de cinco algarismos, e 5335é um paĺındromo de quatro algarismos).

4. Em um páıs os gatos falam, e se alimentam somente de camundongos. No paı́s śo há dois tipos de camun-
dongos: pretos e brancos. Em uma casa do paı́s h́a tr̂es gatos: Chatun, Chadê e Chatrúa. Eles s̃ao gatos
muito especiais. Chatun come somente camundongos pretos na segunda, quarta e sexta-feira, e brancos nos
outros dias da semana. Chadê come camundongos pretos na terça, quinta e sábado, e brancos nos outros
dias da semana. Chatruá come camundongos pretos nos dias da semana que começam com “s”, e brancos
nos outros dias da semana.
Em um certo dia cada um dos gatos fala uma frase.
Chatun diz: “Comi um camundongo branco ontem”.
Chad̂e diz: “Comi um camundongo preto ontem”.
Chatrúa diz: “Não comi um camundongo branco ontem”.
Que dia da semanáe esse?

5. Uma bandeira retangular contém o desenho de uma cruz queé obtida dividindo-se
os lados desse retângulo em quatro partes iguais e traçando-se duas faixas, conforme
a figura ao lado.
Calcular a raz̃ao entre áarea da cruz cinza e aárea da bandeira.


