25. Se X = {x 2 R tal que |x| 

x}, então

(A) X = ] 1, 0].

(B) X = ;.

(C) X = {0}.

(D) X = [0, +1[.

(E) X = R.
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26. Sejam A = {1, 2, 3, 4, 5} e B = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Uma função f de

Exercícios

A em B é injetiva se, ao tomar-se i e j em A, com i diferente de
j, então f (i) necessariamente é diferente de f (j). O número total
de funções f : A ! B injetivas é
(A) 21
(B) 35
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(C) 120

(D) 2520

(E) 75
27. O valorExercı́cios:
de N = (10012 9992 )2 é
(A) 106

(B) 4 ⇥ 106

6
1.6 (PROFMAT 2014)(D)
Em16uma
escolar, todos os alunos da torcida da turma 32
(C) 12 ⇥ 10
⇥ 10competição

tinham o número de sua turma estampado na camiseta e todos os alunos da torcida da
(E) 16.900.000
turma 34 também tinham o número de sua turma estampado na camiseta. Pedro somou
os números de todas as camisetas das duas torcidas, e obteve 2752 como resposta. Qual é
o número
alunosinsna torcida da turma 32, se o número total de alunos nas duas torcidas
28. Considere um
triângulode
isósceles
84? de raio 3 metros,
crito em um écı́rculo
como mostra
a figura.
Se 34
x repre(A)
32 (B)
(C) 42
senta a medida, em metros, da al-

(D) 52

(E) 58

2. triângulo
(PROFMAT
2014) Um
tura desse
com relação
à número X, de cinco algarismos, é interessante: se escrevermos o

algarismo 1 à sua direita, ele fica três vezes maior do que se escrevermos 1 à sua esquerda.
Qual é a soma dos algarismos do número X?

sua base, então sua área, em metros
quadrados, é igual a

(A) 18 (B) 26 (C) 28p (D) 31 (E) 36
p
(B) x2 x(6 x)
(A) x x(6 x)
p
p
3. (PROFMAT
2013)(D)
As xcasas
quadrado da figura foram preenchidas com nove números
x(3do x)
(C) x x(3
x)
2
(E)

p
x2 3
2

inteiros positivos, de modo a fazer com que os produtos dos números de cada linha, de
cada coluna e de cada diagonal fossem todos iguais. Em seguida, seis números inteiros
foram apagados, restando os números 6, 9 e 12, nas posições mostradas.

29. As casas do quadrado da figura foram preenchidas com nove números inteiros positivos, de modo a fazer com que os produtos
dos números de cada linha, de cada coluna
e de cada diagonal fossem todos iguais.

Se x era o número escrito na casa que está na primeira linha e na primeira coluna, e y era
o número escrito na casa que está na primeira linha e na terceira coluna, então a soma
números 6, 9 e 12, nas posições mostradas. Se x era o número
x + y é igual a
Em seguida, seis números inteiros foram apagados, restando os
escrito na casa que está na primeira linha e na primeira coluna,

(A) 5escrito
(B)na9 casa(C)
20 (E)
36 e na
e y era o número
que18está (D)
na primeira
linha
terceira coluna, então a soma x + y é igual a
4. (OBM) O número n = 9999 . . . 99 tem 2009 algarismos e todos iguais a 9.
(A) 5
(B) 9
2
(C) 18

algarismos 9 tem o número n ?
(D) 20

(E) 36

6

Quantos

