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1 Introdução

Em algumas questões de olimṕıadas, surgem números grandes como 32016,

2014 · 2014
√
2014! ou números estranhos como

1
4
√
54 + 1− 4

√
54 − 1

. Nesses

casos, o primeiro passo é lembrar que, geralmente, questão de oĺımpiada ra-
ramente se resolve com trabalho árduo de uma conta como, por exemplo,
dividir 1428879 por 35207.
Depois disso, tem que buscar “usar o talento e a experiência” para resol-
ver. Em alguns casos, olhar “restos de divisão” e “fatoração em números
primos”’ ajuda bastante. Em outros, alguma “fatoração algébrica” é um
grande passos. Vejamos como funciona algumas situações com os exemplos
a seguir.

2 Problemas

Problema 1 (Azerbaijão JBMO TST/2015) Seja A = 1 · 4 · 7 · · · 2014. En-
contre o d́ıgito diferente de 0 mais à direita de A.

Problema 2 (Cone Sul/2015) Mostre que, para todo inteiro n, o número
n3 − 9n+ 27 não é diviśıvel por 81.

Problema 3 (Alemanha/2015) A soma de 335 inteiros positivos distintos
entre si é igual a 100000.
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a) Qual é o número mı́nimo de números ı́mpares entre eles?

b) Qual é o número máximo de números ı́mpares entre eles?

Problema 4 (Rússia/2014) Seja a um número legal se a quantidade de di-
visores primos de a é igual a 2. Existe um grupo de 18 números consecutivos
legais?

Problema 5 (Cone Sul/2014) Os números de 1 a 2014 são escritos numa
lousa. Uma operação válida é apagar dois números a e b e reescrever no
lugar deles mdc(a, b) e mmc(a, b).
Prove que, não importa quantas operações são feitas, a soma dos números
na lousa em qualquer momento é maior que 2014 · 2014

√
2014!.

Problema 6 (HMMT/2014) Encontre o número inteiro mais próximo da
expressão:

1
4
√
54 + 1− 4

√
54 − 1

Problema 7 (JBMO - Shortlist/2012) Sejam a e b inteiros tais que:

s = a3 + b3 − 60ab(a+ b) ⩾ 2012

Encontre o menor valor posśıvel de s.

Problema 8 (Indonesia/2014) É posśıvel preencher um tabuleiro 3× 3 com
os números de 1 a 9 , usando cada número uma vez, de forma que a soma de
quaisquer dois números que possuem um lado em comum seja um número
primo?

Problema 9 (África do Sul/2014)-adaptada Determine os três d́ıgitos mais
à direita do produto de todos os quadrados de inteiros positivos ı́mpares me-
nores que 2014.

Problema 10 (Cazaquistão/2013) Numa lousa, são escritos os números de
1 a 25. Bob escolhe três números a, b e c apaga eles e escreve a3 + b3 + c3.
Prove que o último número escrito na lousa não pode ser 20133.
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Problema 11 Encontre os três últimos algarismos de 32016.

Problema 12 (Ucrânia/2012) Prove que 91 | [5n.(5n + 1)− 6n.(3n + 2n)].
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