
 XL OLIMPÍADA PAULISTA DE MATEMÁTICA 
Prova da Primeira Fase (13 de agosto de 2016) 

Nível  (6o e 7o anos do Ensino Fundamental) 
www.opm.mat.br 

Critérios 
 

PROBLEMA 1 
 

Critérios 

Item a: 0,6 ponto 

Escreveu a expressão 6 ⋅ 142,33 + 494 ⋅ 2,13 .......................................................................................................................... 0,5 ponto 

Concluir corretamente  ............................................................................................................................................................ +0,1 ponto 

 

Item b: 0,6 ponto 

Observou que a massa da medalha entregue nos jogos de Estocolmo tinha massa 
500

21,3
 gramas ................................................. 0,3 ponto 

Escreveu a expressão 
500

21,3
⋅ 142,33 ou equivalente ................................................................................................................. +0,2 ponto 

Concluir corretamente (considerar integralmente respostas entre 3330 e 3359)  .................................................................. +0,1 ponto 

 

Item c: 0,8 ponto 

Escreveu que a massa de ouro necessária é 1836 g ................................................................................................................... 0,4 ponto 

Escreveu a expressão 
1836

3800
 ou equivalente  .............................................................................................................................. +0,2 ponto 

Concluir corretamente (considerar integralmente respostas entre 48% até 49%)  ................................................................. +0,2 ponto 

 
PROBLEMA 2 
 

Critérios 

Item a: 0,6 ponto 

Afirmou que são 3 meses com ou sem justificativa ................................................................................................................... 0,8 ponto 

 

Item b: 0,8 ponto 

Organizou passo a passo como na tabela da solução oficial ou equivalente .............................................................................. 0,4 ponto 

Calculou que para nível 70 demora 64 anos ........................................................................................................................... +0,2 ponto 

Concluiu que para nível 100 demora 4096 anos .................................................................................................................... +0,2 ponto 

Cometeu erros de contas .......................................................................................................................................................... –0,1 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores:  

Afirmou que precisa de 4096 anos sem justificativa ................................................................................................................. 0,4 ponto 

Afirmou que são potências de 2 e calculou 212 = 4096 ........................................................................................................... 0,8 ponto 

Afirmou que são potências de 2 e calculou errado .................................................................................................................... 0,7 ponto 

 

Item c: 0,6 ponto 

Calculou que 7 anos são 84 meses ............................................................................................................................................ 0,2 ponto 

Afirmou que 84 é aproximadamente 92  ................................................................................................................................ +0,2 ponto 

Concluiu que em 7 anos o usuário atingirá nível 60 aproximadamente (considerar corretos 61 e 62) .................................. +0,2 ponto 

 
PROBLEMA 3 
 

Critérios 

Item a: 0,6 ponto 

Escreveu o exemplo correto ....................................................................................................................................................... 0,6 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores: 

Escreveu o exemplo incorreto, mas afirmou que teria que o dígito final é 1 ............................................................................. 0,3 ponto 

 

Item b: 0,8 ponto 

Usou “inserir e somar” de qualquer forma até chegar em um dígito final ................................................................................. 0,8 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores: 

Usou “inserir e somar” de forma incorreta, mas afirmou que teria que o dígito final é 1 .......................................................... 0,4 ponto 

 

Item c: 0,6 ponto 

Mostrou que não é possível fazer com uma operação ................................................................................................................ 0,2 ponto 

Mostrou que não é possível fazer com duas operações ........................................................................................................... +0,3 ponto 

Concluiu .................................................................................................................................................................................. +0,1 ponto 



Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores: 

Apresentou uma (ou mais maneiras) de fazer com três ou mais operações ............................................................................... 0,2 ponto 

Concluiu que só é possível com pelo menos três operações usando argumentos matemático, como na solução oficial, ou verificando 

todas as possibilidades de operações.......................................................................................................................................... 0,6 ponto 

 
PROBLEMA 4 
 

Critérios 

Item a: 0,8 ponto 

Calculou corretamente a área igual a 2 ...................................................................................................................................... 0,8 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores:  

Usou o Teorema de Pitágoras para observar que 𝐿2 = 2, mas não determinou a área ............................................................... 0,6 ponto 

Resposta correta sem justificativa .............................................................................................................................................. 0,0 ponto 

 

Item b: 0,8 ponto 

Afirmou que o lado do quadrado maior é 2 (considerar marcações feitas em figuras) .............................................................. 0,6 ponto 

Provou que a área é igual a 4 .................................................................................................................................................. +0,2 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores:  

Resposta correta sem justificativa .............................................................................................................................................. 0,0 ponto 

 

Item c: 0,4 ponto 

Afirmou que se uma região está contida em outra então sua área é menor ................................................................................ 0,3 ponto 

Concluiu .................................................................................................................................................................................. +0,1 ponto 

 
PROBLEMA 5 
 

Critérios 

Item a: 0,6 ponto 

Cada linha (ou coluna) que representa a dica (1 1)  .......................................................................................... 0,1 ponto para cada uma 

 

Item b: 0,8 ponto 

Cada dica bacana correta (considerar se as dicas foram exibidas em forma de desenho) .................................. 0,2 ponto para cada uma 

 

Item c: 0,6 ponto 

Cada linha correta da solução ............................................................................................................................ 0,1 ponto para cada uma 

Formou o tabuleiro completo corretamente ............................................................................................................................ +0,1 ponto 

 

  



 XL OLIMPÍADA PAULISTA DE MATEMÁTICA 
Prova da Primeira Fase (13 de agosto de 2016) 

Nível  (8o e 9o anos do Ensino Fundamental) 
 

www.opm.mat.br 

Critérios 
 

PROBLEMA 1 
 

Critérios 

Item a: 0,6 ponto 

Escreveu a expressão 6 ⋅ 142,33 + 494 ⋅ 2,13 .......................................................................................................................... 0,5 ponto 

Concluir corretamente  ............................................................................................................................................................ +0,1 ponto 

 

Item b: 0,6 ponto 

Observou que a massa da medalha entregue nos jogos de Estocolmo tinha massa 
500

21,3
 gramas ................................................. 0,3 ponto 

Escreveu a expressão 
500

21,3
⋅ 142,33 ou equivalente ................................................................................................................. +0,2 ponto 

Concluir corretamente (considerar integralmente respostas entre 3330 e 3359)  .................................................................. +0,1 ponto 

 

Item c: 0,8 ponto 

Escreveu que a massa de ouro necessária é 1836 g ................................................................................................................... 0,4 ponto 

Escreveu a expressão 
1836

3800
 ou equivalente  .............................................................................................................................. +0,2 ponto 

Concluir corretamente (considerar integralmente respostas entre 48% até 49%)  ................................................................. +0,2 ponto 

 
PROBLEMA 2 
 

Critérios 

Item a: 0,8 ponto 

Escreveu o exemplo correto ....................................................................................................................................................... 0,8 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores: 

Escreveu o exemplo incorreto, mas afirmou que teria que o dígito final é 1 ............................................................................. 0,4 ponto 

 

Item b: 1,2 ponto 

Parte 1 

Usou “inserir e somar” de qualquer forma até chegar em um dígito final ................................................................................. 0,4 ponto 

Afirmou que sempre termina em 1 ......................................................................................................................................... +0,4 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores: 

Usou resto na divisão por 9 para concluir que o dígito final é 1 ................................................................................................ 0,8 ponto 

 

Parte 2 

Concluiu que não é possível chegar no dígito final com duas operações usando argumentos matemático, como na solução oficial, ou 

verificando todas as possibilidades de operações ................................................................................................................... +0,4 ponto 

 
PROBLEMA 3 
 

Critérios 

Item a: 1,0 ponto 

Argumentou que o carro da primeira coluna deve sair de baixo ................................................................................................ 0,3 ponto 

Argumentou que o carro da última coluna deve sair de cima .................................................................................................... 0,3 ponto 

Argumentou que o carro da última linha deve vir da esquerda para a direita ............................................................................ 0,4 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores: 

Desenhou corretamente as posições dos carros, mas não argumentou corretamente ................................................ 0,2 ponto (cada um) 

 

Item b: 0,4 ponto 

Observou que os carros da quarta linha e da quarta coluna passariam no ponto central ao mesmo tempo ................................ 0,4 ponto 

 

Item c: 0,6 ponto 

Argumentou que um carro define as posições de outros três carros usando o item a ou equivalente ........................................ 0,4 ponto 

Conclui corretamente que existem 8 configurações seguras ................................................................................................... +0,2 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores: 

Resposta correta sem justificativa .............................................................................................................................................. 0,3 ponto 

 



PROBLEMA 4 
 

Critérios 

Item a: 0,4 ponto 

Afirmou que 𝑚(𝐴�̂�𝐵) = 30∘, com ou sem justificativa ......................................................................................................... 0,4 ponto 

 

Item b: 0,8 ponto 

Argumentou que 𝑚(𝐴�̂�𝑋) = 15∘ por congruência ou simetria ................................................................................................ 0,2 ponto 

Afirmou que 𝑚(𝑂�̂�𝐵) vale 75∘ (considerar também caso seja 𝑚(𝑂�̂�𝐴)) ............................................................................... 0,2 ponto 

Provou que que 𝑚(𝑂�̂�𝑋) vale 15∘ (considerar também caso seja 𝑚(𝑂�̂�𝐴))  ....................................................................... +0,2 ponto 

Argumento que 𝑚(𝑂�̂�𝑋) = 𝑚(𝐴�̂�𝑋) = 15∘ implica 𝑂𝑋 = 𝐴𝑋 ........................................................................................... +0,2 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores: 

Marcou os ângulos em uma figura, mas não justificou .............................................................................................................. 0,4 ponto 

 

Item c: 0,2 ponto 

Afirmou que todos os segmentos são iguais ao lado do dodecágono ......................................................................................... 0,2 ponto 

 

Item d: 0,4 ponto 

Escreveu 𝑚(𝐾) = 150∘ ............................................................................................................................................................. 0,2 ponto 

Escreveu 𝑚(�̂�) = 150∘ ............................................................................................................................................................. 0,1 ponto 

Escreveu 𝑚(�̂�) = 60∘ ............................................................................................................................................................... 0,1 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores: 

Marcou os ângulos corretamente em uma figura ....................................................................................................................... 0,4 ponto 

 

Item e: 0,2 ponto 

Afirmou que é possível construir 3 quadrados com os pedaços do dodecágono ....................................................................... 0,2 ponto 

 
PROBLEMA 5 
 

Critérios 

Item a: 0,8 ponto 

Escreveu que 400 − 12𝑥 ≥ 1 ou equivalente ........................................................................................................................... 0,4 ponto 

Chegou em 𝑥 ≤ 33 ................................................................................................................................................................. +0,2 ponto 

Concluiu que o máximo de pontos é 26900 ........................................................................................................................... +0,2 ponto 

Cometeu erros de contas .......................................................................................................................................................... –0,1 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores: 

Resposta correta sem justificativa .............................................................................................................................................. 0,4 ponto 

 

Item b: 0,4 ponto 

Escreveu que 12𝑦 − 12𝑥 ≥ 1 ou equivalente ........................................................................................................................... 0,2 ponto 

Chegou em 𝑥 ≤ 𝑦 − 1 ............................................................................................................................................................ +0,1 ponto 

Substituiu o valor máximo de 𝑥 para obter o máximo de pontos: 500 + (3𝑦 − 1)100 + 500(𝑦 − 1) ................................. +0,1 ponto 

Cometeu erros de contas .......................................................................................................................................................... –0,1 ponto 

 

Item c: 0,8 ponto 

Escreveu que 800𝑦 − 100 ≥ 45000 ......................................................................................................................................... 0,4 ponto 

A partir da expressão anterior afirmou que são necessários 170 ou 171 Pruprus .................................................................. +0,3 ponto 

Verificou que 169 Pruprus são suficientes ............................................................................................................................. +0,1 ponto 

Cometeu erros de contas .......................................................................................................................................................... –0,1 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores: 

Resposta 170 ou 171 sem justificativa ...................................................................................................................................... 0,3 ponto 

Resposta 169 sem justificativa .................................................................................................................................................. 0,4 ponto 

 
 
 
 
 
 

  



 XL OLIMPÍADA PAULISTA DE MATEMÁTICA 
Prova da Primeira Fase (13 de agosto de 2016) 

Nível  (1o e 2o séries do Ensino Médio) 
 

www.opm.mat.br 

Critérios 
 

PROBLEMA 1 
 

Critérios 

Item a: 1,0 ponto 

Escreveu que 𝑓(18) = 12,5 ⋅ 0,010,818
  .................................................................................................................................... 0,6 ponto 

Concluiu (considerar respostas maiores que 11,2 e menores que 11,5) ................................................................................. +0,4 ponto 

Cometeu erros de contas .......................................................................................................................................................... –0,1 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores: 

Resposta correta sem justificativa .............................................................................................................................................. 0,5 ponto 

 

Item b: 1,0 ponto 

Escreveu que 𝟓% de 𝟐𝟓 é 𝟏, 𝟐𝟓 ................................................................................................................................................ 0,3 ponto 

Escreveu que 2 ⋅ 0,8𝑡 = 1 ou equivalente ............................................................................................................................... +0,3 ponto 

Usou o logaritmo na equação 2 ⋅ 0,8𝑡 = 1 .............................................................................................................................. +0,2 ponto 

Concluiu que 𝑡 = 3 ................................................................................................................................................................. +0,2 ponto 

Cometeu erros de contas .......................................................................................................................................................... –0,1 ponto 

Atenção! As pontuações a seguir não são acumulativas: 

Resposta correta sem justificativa .............................................................................................................................................. 0,3 ponto 

 

PROBLEMA 2 
 

Critérios 

Item a: 0,8 ponto 

Escreveu que 400 − 12𝑥 ≥ 1 ou equivalente ........................................................................................................................... 0,4 ponto 

Chegou em 𝑥 ≤ 33 ................................................................................................................................................................. +0,2 ponto 

Concluiu que o máximo de pontos é 26900 ........................................................................................................................... +0,2 ponto 

Cometeu erros de contas .......................................................................................................................................................... –0,1 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores: 

Resposta correta sem justificativa .............................................................................................................................................. 0,4 ponto 
 

Item b: 0,4 ponto 

Escreveu que 12𝑦 − 12𝑥 ≥ 1 ou equivalente ........................................................................................................................... 0,2 ponto 

Chegou em 𝑥 ≤ 𝑦 − 1 ............................................................................................................................................................ +0,1 ponto 

Substituiu o valor máximo de 𝑥 para obter o máximo de pontos: 500 + (3𝑦 − 1)100 + 500(𝑦 − 1) ................................. +0,1 ponto 

Cometeu erros de contas .......................................................................................................................................................... –0,1 ponto 
 

Item c: 0,8 ponto 

Escreveu que 800𝑦 − 100 ≥ 45000 ......................................................................................................................................... 0,4 ponto 

A partir da expressão anterior afirmou que são necessários 170 ou 171 Pruprus .................................................................. +0,3 ponto 

Verificou que 169 Pruprus são suficientes ............................................................................................................................. +0,1 ponto 

Cometeu erros de contas .......................................................................................................................................................... –0,1 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores: 

Resposta 170 ou 171 sem justificativa ...................................................................................................................................... 0,3 ponto 

Resposta 169 sem justificativa .................................................................................................................................................. 0,4 ponto 

 
PROBLEMA 3 
 

Critérios 

Item a: 0,8 ponto 

Usou relações trigonométricas para provar que 𝑋0 = 𝑟 cos 𝛽 e 𝑌0 = 𝑟 sen 𝛽 .......................................................... 0,2 ponto (cada um) 

Escreveu que 𝑥0 = 𝑟 cos(𝛼 + 𝛽) e/ou 𝑦0 = 𝑟 sen(𝛼 + 𝛽) ....................................................................................................... 0,2 ponto  

Concluiu .................................................................................................................................................................................. +0,2 ponto 
 

Item b: 0,6 ponto 

Escreveu a equação substituindo 𝑥 e 𝑦 ...................................................................................................................................... 0,3 ponto 

Escreveu as fórmulas de 𝐴′ ou 𝐶′ ............................................................................................................................................ +0,2 ponto 

Concluiu que 𝐴′ + 𝐶′ = 𝐴 + 𝐶 ............................................................................................................................................... +0,1 ponto 



Item c: 0,6 ponto 

Escreveu a fórmula de 𝐵′ ........................................................................................................................................................... 0,3 ponto 

Chegou em cos 2𝛼 = 0 ........................................................................................................................................................... +0,2 ponto 

Concluiu com um valor correto de 𝛼 ...................................................................................................................................... +0,1 ponto 

Cometeu erros de contas .......................................................................................................................................................... –0,1 ponto 

 
PROBLEMA 4 
 

Critérios 

Item a: 0,5 ponto 

Achou as coordenadas do ponto 𝐶 ............................................................................................................................................. 0,3 ponto 

Determinou 𝑀𝐶 ...................................................................................................................................................................... +0,2 ponto 

Cometeu erros de contas .......................................................................................................................................................... –0,1 ponto 

 

Item b: 0,5 ponto 

Achou as coordenadas do ponto 𝐷 ............................................................................................................................................. 0,3 ponto 

Determinou 𝑁𝐷 ....................................................................................................................................................................... +0,2 ponto 

Cometeu erros de contas .......................................................................................................................................................... –0,1 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores: 

Usou diretamente a analogia com item anterior para achar a expressão correta ........................................................................ 0,5 ponto 

 

Item c: 0,6 ponto 

Usou base média ou equivalente para provar que a razão entre as alturas é 
1

2
  ........................................................................... 0,2 ponto 

Afirmou que a mediana divide o triângulo em dois de mesma área ....................................................................................... +0,2 ponto 

Concluiu que a razão entre as áreas de 𝐴𝐶𝐷 e 𝐴𝐵𝐶 é 
1

8
 .......................................................................................................... +0,2 ponto 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores: 

Afirmou que a razão é 
1

2
 sem um argumento correto ............................................................................................................... +0,1 ponto 

Resposta correta sem argumento correto ................................................................................................................................ +0,3 ponto 

 

Item d: 0,4 ponto 

Determinou a área do triângulo 𝐴𝐵𝐶 ......................................................................................................................................... 0,2 ponto 

Concluiu corretamente usando a soma da progressão geométrica infinita .............................................................................. +0,2 ponto 

 

Atenção! A pontuação a seguir não se acumula com as anteriores: 

Provou que a área é essa usando outros argumentos como cálculo ........................................................................................... 0,4 ponto 

 
PROBLEMA 5 
 

Critérios 

Item a: 0,4 ponto 

Afirmou que a quantidade sempre dobra ................................................................................................................................... 0,4 ponto 

 

Item b: 0,4 ponto 

Afirmou que a quantidade de partições ordenadas de 𝑛 com todas as parcelas maiores que 1 é numericamente igual à soma das 

quantidades para 𝑛 − 1 e 𝑛 − 2 ................................................................................................................................................. 0,4 ponto 

 

Item c: 0,4 ponto 

Usou o argumento de bloquinhos ou equivalente para mostrar que se trata da ordenação de 𝑡1 + 𝑡2 + ⋯ + 𝑡𝑛 objetos  .......... 0,4 ponto 

 

Item d: 0,4 ponto 

Usou o argumento de bloquinhos ou equivalente para afirmar que terá pelo menos um 1 nessas partições ............................. 0,4 ponto 

 

Item e: 0,4 ponto 

Escreveu 2𝑛 − 𝐹𝑛 com ou sem justificativa ............................................................................................................................... 0,4 ponto 


