
Cangur SCM 2007 Nivell 3

Qüestions de 3 punts:

1. Dos daus estan posats a sobre d’una taula tal com mostra la figura. Tal com estan
es poden veure els punts de cinc cares, però no de les altres. Quant sumen els punts
de les cares que no es veuen en el dibuix?

A) 15 B) 12 C) 7 D) 27 E) Una altra res-
posta.

2. L’Anna, la Beatriu i la Cinta tenen, entre totes tres, 30 llibres. Si la Beatriu donés 5 llibres a la
Cinta, la Cinta donés 4 llibres a l’Anna i l’Anna donés 2 llibres a la Beatriu, aleshores totes tres
xiques tindrien el mateix nombre de llibres. Quants llibres té l’Anna?

A) 8 B) 9 C) 11 D) 13 E) 15

3. En un sorteig molt especial s’anuncien aix́ı els resultats: Han obtingut premi els números de cinc
xifres o més de les quals tres, com a màxim, siguin més grans que 2. Aparentment, el públic no va
entendre prou bé l’anunci, perquè els organitzadors van rebre, com a possibles números premiats, el
1022, el 22222, el 102334, el 213343 i el 3042531. Quants d’aquests complien realment les condicions
per a tenir premi?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

4. En un triangle ABC, D és el punt mitjà d’AB, E és el punt mitjà de DB i F és el punt mitjà de
BC. Si l’àrea del triangle ABC és 96, quina és l’àrea del triangle AEF ?

A) 16 B) 24 C) 32 D) 36 E) 48

5. Tenim 2007 boles repartides en tres bossses A, B i C de manera que en cada bossa hi ha el mateix
nombre de boles. Si traiem 2/3 de les boles de la bossa A i les posem a la bossa C, quina és la raó
entre el nombre de boles de la bossa A i el nombre de boles de la bossa C ?

A) 1 : 2 B) 1 : 3 C) 2 : 3 D) 3 : 2 E) 1 : 5

6. Fa tres anys, una organització internacional tenia 32 membres. Cada any el nombre de membres de
l’associació ha augmentat un 50% respecte de l’any anterior. Quants membres hi ha aquest any?

A) 182 B) 128 C) 108 D) 96 E) 80

7. Quants camins pot seguir el rei, per anar a la casella negra amb el mı́nim nombre de
moviments? (En els escacs, el rei es pot moure a qualsevol casella adjacent, també en
diagonal)

k

A) 1 B) 4 C) 7 D) 20 E) 35

8. Volem que en el tauler 4×4 de la figura hi hagi, en cada fila i en cada columna,
dues cel.les roges (R) i dues cel.les grogues (G). Inicialment, ja estan pintades
quatre cel.les. De quins colors haurem de pintar, respectivament, les cel.les X
i Y?

A) R, R B) R, G C) G, R D) G, G E) No es pot saber.

9. A quin nombre s’ha d’elevar 44 per a obtenir 88 ?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 8 E) 16



10. A la figura de la dreta podeu veure un triangle ABC en el qual hem
traçat dos segments des dels vèrtexs A i B fins a punts dels costats
oposats, i d’aquesta manera, el triangle ha quedat dividit en nou
regions que no se superposen. Si dibuixem en total vuit segments cap
als costats oposats, quatre des de A i quatre des de B, en quantes
regions no superposades quedarà dividit el triangle?

B

AC

A) 16 B) 25 C) 36 D) 42 E) 49

Qüestions de 4 punts:

11. Una famosa illa està habitada per persones mentideres i per persones veraces (les persones mentideres
d’aquesta illa sempre menteixen i les persones veraces sempre diuen la veritat). Cada persona de
l’illa coneix totes les altres i sap si són veraces o mentideres. Un dia es van reunir 12 persones de
l’illa i un visitant els va preguntar quantes persones de la reunió eren veraces i quantes mentideres.
Dues persones van dir: Exactament dues persones de la reunió són mentideres. Unes altres quatre
persones van dir: Exactament quatre persones de la reunió són mentideres. Les sis persones restants
van dir: Exactament sis persones de la reunió són mentideres. Quin dels nombres següents pot ser el
de persones mentideres que hi havia a la reunió?

A) 2 B) 4 C) 6 D) 8 E) 10

12. En l’operació indicada, 2007−XII−CAN−GUR , substitüım les lletres per xifres. Si, com és habitual
en aquest tipus de problemes, lletres diferents representen xifres diferents, quin és el valor absolut
més petit que podem obtenir per al resultat de l’operació indicada?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

13. En l’engraellat de 3 × 3 de la figura de la dreta, la Marta i en Pere han esborrat
cadascú els nombres de quatre caselles de manera que la suma dels nombres que ha
esborrat la Marta és el triple de la suma dels nombres esborrats per en Pere. Quin
és el nombre que ha quedat sense esborrar?

7 5 23

13 24 14

4 12 8

A) 4 B) 7 C) 14 D) 23 E) 24

14. Un grup d’alumnes estaven resolent un problema interessant de la prova Cangur. El nombre de xics
que havien resolt el problema va resultar ser el mateix que el nombre de xiques que no l’havien resolt.
Quin nombre és més gran: el del total d’alumnes que havien resolt el problema o el del total de les
xiques?

A) El de les
xiques.

B) El dels que
havien resolt el
problema.

C) La situació
no és possible.

D) És impossible
de saber.

E) Són iguals.

15. Un gos està lligat amb una corda de 10 m en un cantó de la tanca d’un
corral. Troba l’àrea de la zona per on es pot moure el gos.

A) 20π B) 22π C) 40π D) 88π E) 100π



16. Són les 21.00 hores i estic conduint a 100 km/h. Amb aquesta velocitat, tinc prou benzina per a una
distància de 80 km. La propera estació de servei es troba a 100 km. La quantitat de benzina que el
meu cotxe consumeix per quilòmetre és directament proporcional a la velocitat del cotxe. Vull arribar
a l’estació de servei el més ràpidament possible. A quina hora puc arribar a l’estació de servei?

A) A les 22.12 h. B) A les 22.15 h. C) A les 22.20 h. D) A les 22.25 h. E) A les 22.30 h.

17. Amb un sol tall, retallem un tros d’un triangle equilàter i n’obtenim un trapezi. Aleshores col.loquem
dues còpies d’aquest trapezi una al costat de l’altra per formar un paral.lelogram. El peŕımetre
d’aquest paral.lelogram és 10 cm més gran que el peŕımetre del triangle original. Quin és el peŕımetre
del triangle original?

A) 10 cm B) 30 cm C) 40 cm D) 60 cm E) Cal donar més
informació.

18. La successió de lletres CANGURCANGUR . . .CANGUR conté 20 paraules CANGUR. En primer lloc, s’es-
borren totes les lletres de les posicions senars de la successió. Després, en la successió obtinguda,
s’esborren un altre cop totes les lletres de les posicions senars, i aix́ı successivament. En acabar,
només queda una lletra. Quina lletra és?

A) La C. B) La A. C) La N. D) La G. E) La U.

19. Dues escoles participen en una competició de tennis de taula. Cada escola està representada per cinc
estudiants. La competició és per parelles de manera que cada parella d’estudiants d’una escola només
pot jugar una vegada amb cada parella d’estudiants de l’altra escola. Quantes partides podrà jugar
cada estudiant?

A) 10 partides. B) 20 partides. C) 30 partides. D) 40 partides. E) 50 partides.

20. De quantes maneres es pot anar des del punt més alt fins al punt més baix de la
hipotenusa si només es pot baixar per un catet o per una hipotenusa, o anar cap
al dreta per un catet?

A) 30 B) 16 C) 6 D) 24 E) 22

Qüestions de 5 punts:

21. En un poble totes les persones o porten una certa quantitat entera d’euros a la butxaca o no en porten
cap. Però no hi ha dues persones que, en aquest moment, portin la mateixa quantitat d’euros i cap
persona porta exactament 2007 e. En Joan és la persona que porta la quantitat més gran de diners
de tot el poble. A més, el nombre de persones del poble és més gran que el nombre d’euros que porta
en Joan. Quin és el nombre màxim de persones que viuen al poble?

A) 0 B) 2006 C) 2007 D) 2008 E) 2009

22. Una moneda de 1 cm de diàmetre roda per la cara exterior d’un hexàgon regular
de costats 1 cm (mirau la figura de la dreta). La moneda fa una volta completa a
l’hexàgon. Quants cent́ımetres mesura el camı́ que recorre el centre de la moneda?

A) 6 +
π

2
B) 12 + 2π C) 12 + π D) 6 + 2π E) 6 + π

23. Sigui A el menor nombre enter positiu amb la propietat següent: 10 A és un quadrat perfecte i 6 A
és un cub perfecte. Quants divisors positius té el nombre A?

A) 30 B) 40 C) 54 D) 72 E) 96



24. Un triangle equilàter i un hexàgon regular són inscrits en un cercle. Aquest cercle,
a la vegada, està inscrit en un altre triangle equilàter (vegeu la figura). S1 és l’àrea
del triangle gran, S2 és l’àrea del triangle petit i S3 és l’àrea de l’hexàgon. Quina
de les fórmules següents és certa?

A) S3 =
√

S1 × S2 B) S3 =
S1 + S2

2
C) S1 = S2 + S3 D) S3 =

√
S2

1×S2
2 E) S1 = S3 + 3S2

25. En un joier hi ha més d’un collar. Cada collar té el mateix nombre de diamants i hi ha com a mı́nim
2 diamants a cada collar. Se sap amb seguretat que, si el nombre de diamants en el joier és conegut,
aleshores es podrà determinar sense cap mena de dubte el nombre de collars. Hi ha més de 200
diamants però menys de 300. Quants collars hi ha en el joier?

A) 16 B) 17 C) 19 D) 25 E) Cap dels anteriors.

26. Els centres de dos cercles són a la diagonal d’un quadrat. Aquests cercles són tangents
l’un a l’altre i als costats del quadrat tal com es mostra a la figura adjunta. El costat
del quadrat fa 1 cm. Quina és la suma de les llargades dels radis dels cercles en
cent́ımetres?

A) 2 −√
2 B)

1√
2

C)
√

2 − 1 D)
1
2

E) Depèn de les
mides relatives
dels cercles.

27. En una bossa hi ha 12 boles. Tres són de color blanc, tres són de color groc, tres són de color negre
i tres són de color vermell. Les boles de cada color estan numerades de l’1 al 3. Traiem tres boles
alhora, a l’atzar, d’aquesta bossa. Calculeu la probabilitat que les tres boles, independentment del
color, tinguin els números 1, 2 i 3.

A)
3
55

B)
2
9

C)
1
27

D)
1
64

E)
16
55

28. Una fotografia rectangular té les longituds dels seus costats en la raó 3 : 2. Volem
tallar dos rectangles idèntics a dalt i a baix d’aquesta foto de manera que obtinguem
una altra foto amb les longituds dels seus costats en la raó 12 : 5 (vegeu la figura).
Quin tant per cent de l’àrea de la fotografia original haurem d’eliminar?

A) 18,75% B) 33,3% C) 37,5% D) 48% E) 56,25%

29. Els nombres a i b són les solucions reals de l’equació x2 − 3x + 1 = 0. Quin és el valor de a3 + b3?

A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 24

30. Un passad́ıs de l’interior de la Casa Encantada té les caracteŕısti-
ques següents: el sostre i el terra són plans horitzontals, mentre
que les parets són plans inclinats i paral.lels. Com a conseqüència,
la secció no és un rectangle, sinó un paral.lelogram. A la meitat
del passad́ıs volem posar-hi una porta, en un pla perpendicular a
parets, terra i sostre, que ha d’estar dividida en dues fulles, una
a la part superior i una altra a la inferior, cadascuna de les quals
s’ha d’obrir per separat. On s’han de posar les frontisses?

A) B) C) D) E)

A ambdues a
l’esquerra.

A ambdues a
la dreta.

A dalt a l’esquerra,
a baix a la dreta.

A baix a l’esquerra,
a dalt a la dreta.

La porta
no podrà obrir-se
correctament.


