
Cangur-SCM 2006 Nivell 2

Qüestions de 3 punts

1. La prova Cangur s’ha celebrat a Europa cada any des del 1991, i, per tant, la prova Cangur d’enguany és la...

A) 11a. B) 17a. C) 16a. D) 15a. E) 13a.

2. Quin és el resultat de l’operació 20 × (0 + 6) − (20 × 0) + 6?

A) 126 B) 106 C) 114 D) 12 E) 0

3. Hem unit el centre d’un pentàgon regular amb un vèrtex i el punt mitjà
d’un costat del pentàgon, com es veu a la figura. Quina part de l’àrea
del pentàgon representa el quadrilàter ombrejat?

A) 15 % B) 20 % C) 30 % D) 35 % E) 40 %

4. L’àvia diu al conjunt dels seus néts i nétes: “Vull fer pastissos per a vosaltres i ja he preparat la pasta. Si en
faig dos per a cadascú, em sobrarà pasta per a tres pastissos més, però no puc fer tres pastissos per a cadascú:
em faltaria pasta per a dos pastissos”. Quants néts i nétes, en conjunt, té l’àvia?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

5. Les sis cares d’un cub tenen pintades les lletres A, B, C, D, E i F
com es veu en la primera figura, que representa un dels possibles
desplegaments d’aquest cub. La segona figura mostra un altre
desplegament del cub. Quina lletra es veurà a la cara assenyalada
amb l’interrogant (independentment de la posició com quedi)?

A) La A. B) La B. C) La C. D) La E. E) Hi ha diverses
possibilitats.

6. Una enquesta que s’ha fet a 2.006 alumnes dóna com a resultat que 1.500 han participat en la prova Cangur
i 1.200 en la cursa popular del seu poble. Quantes de les persones entrevistades han participat en totes dues
activitats, si sabem que n’hi ha sis que no han participat ni en la prova de matemàtiques ni en la prova atlètica?

A) 300 B) 500 C) 600 D) 700 E) 1.000

7. El cos geomètric de la figura s’ha fet enganxant dos cubs. El cub
petit, que té l’aresta d’1 cm de longitud, està col.locat al damunt
d’un cub més gran, d’aresta 3 cm. Quina és la superf́ıcie exterior
d’aquest cos?

A) 56 cm2 B) 58 cm2 C) 60 cm2 D) 62 cm2 E) 64 cm2

8. Una llauna de refresc que té una capacitat d’1/3 de litre està plena fins a les 3/4 parts. Quina quantitat de
ĺıquid quedarà a la llauna si en traiem 20 cl?

A) Queda buida. B) 5 cl C) 7,5 cl D) 13 cl E) 24,5 cl



9. Formem un nombre natural ben llarg tot escrivint els nombres naturals ordenadament l’un al costat de l’altre,
aix́ı:

1234567891011121314 . . .

Fins a quin nombre haurem escrit quan tinguem per primera vegada tres 9 junts?

A) 990 B) 900 C) 999 D) 899 E) 989

10. Tres dimarts d’un mes cauen en un dia que és nombre parell. En quin dia de la setmana cau el dia 21 d’aquest
mes?

A) Dimecres. B) Dijous. C) Divendres. D) Dissabte. E) Diumenge.

Qüestions de 4 punts

11. Si és blau, és rodó.

Si és quadrat, és vermell.

És o blau o groc.

Si és groc, és un quadrat.

És quadrat o rodó.

D’aqúı dedüım que: A) És vermell.
B) És vermell i rodó.
C) És blau i quadrat.
D) És groc i rodó.
E) És blau i rodó.

12. L’Àlex, l’Helena i la Sofia han recollit diners per poder comprar-se una tenda de càmping. La Sofia aporta el
60 % del preu total. La quantitat que té l’Àlex representa el 40 % de la resta. D’aquesta manera, a l’Helena
li queden per pagar 30 e. Quant costa la tenda?

A) 50 e B) 60 e C) 125 e D) 150 e E) 200 e

13. Uns quants extraterrestres viatgen per l’espai en la seva nau STAR2006. Hi ha extraterrestres de tres colors
diferents: verd, taronja o blau. Els extraterrestres de color verd tenen dos tentacles; els de color taronja, tres, i
els de color blau, cinc. A la nau hi ha tants extraterrestres de color verd com de color taronja, i de blaus nhi ha
deu més que de verds. Entre tots tenen 250 tentacles. Quants extraterrestres blaus hi ha a la nau STAR2006?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40

14. Un rectangle està descompost en set quadrats. Els tres quadrats
grisos a la dreta de la figura són iguals i de costat 8. Quina és la
mesura del costat del quadrat més gros, el de color blanc?

A) 15 B) 18 C) 20 D) 24 E) 30

15. En la quadŕıcula següent hem de sortir del punt A i anar fins al punt B. Per
fer-ho, hem de desplaçar-nos horitzontalment o verticalment unint els punts
centrals dels quadradets. Les ĺınies gruixudes són obstacles que no podem
creuar. Quants camins diferents hi ha que siguin de longitud la mı́nima
possible?

A

B

A) 6 B) 8 C) 9 D) 11 E) 12

16. Quin nombre s’incrementa en un 500 % quan l’elevem al quadrat?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10



17. Si el Cangur pren impuls sobre la cama esquerra, salta 2 m; si ho fa recolzant-se en la cama dreta, salta 4 m, i
si ho fa botant sobre les dues cames, llavors salta 7 m. Si el Cangur vol recórrer, a salts, una distància exacta
de 1.000 m, i ho vol fer amb el mı́nim nombre de salts, quants salts farà?

A) 140 B) 144 C) 175 D) 176 E) 150

18. La darrera xifra d’un nombre de tres xifres és un 2. Si movem aquesta darrera xifra i la posem al davant, el
nombre disminueix en 36 unitats. Quina és la suma de les xifres del nombre original?

A) 4 B) 10 C) 7 D) 9 E) 5

19. Na Margarida tenia un rectangle de cartró d’àrea 24 cm2, amb les mesures de les longituds dels costats iguals
a nombres enters de cent́ımetres. D’aquest rectangle n’ha retallat un altre de 2 × 7 cm, de manera que li ha
quedat un octàgon en forma d’U. Què podeu dir sobre el peŕımetre d’aquest octàgon?

A) Que és igual a 26 cm.
B) Que és igual a 30 cm.
C) Que és igual a 36 cm.
D) Que és igual a 26 cm o a 36 cm.
E) Que pot tenir molts valors diferents.

20. L’Empar es dedica a construir engraellats quadriculats amb escuradents.
Per ampliar la quadŕıcula, envolta de manera adequada l’anterior afegint-hi
els escuradents que calen. Quants escuradents ha d’afegir al 30è engraellat
per construir el 31è?

1r

2n

3r

A) 124 B) 148 C) 61 D) 254 E) 120

Qüestions de 5 punts

21. Un tren està format per cinc vagons: I, II, III, IV i V. De quantes maneres podem ordenar els vagons de manera
que el vagó I quedi més a prop de la locomotora que el vagó II?

A) 120 B) 60 C) 48 D) 30 E) 10

22. Quina és la primera xifra del nombre natural més petit que té la propietat que la suma de les seves xifres és
igual a 2.006?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 6 E) 8

23. Si la suma de tres nombres positius és 20,06, quina afirmació és correcta pel que fa al producte dels dos nombres
més grans entre aquests tres?

A) No pot ser mai més gran que 99.
B) No pot ser mai més petit que 0,001.
C) No pot ser igual a 25.
D) No pot ser igual a 75.
E) Pot ser més petit que 0,001, pot ser 25, pot ser 75 i també pot ser més gran que 99.

24. Al magatzem de material de l’equip de bàsquet del Club Cangur hi ha un calaix amb molts mitjons, tots
barrejats: hi ha nou parells de mitjons negres, catorze parells de mitjons marrons i vint parells de mitjons
grisos. La Joanna és l’encarregada de l’equipament per a un partit, i, quan només li faltava preparar els
mitjons, se’n va la llum. Quants mitjons haurà d’agafar (sense poder mirar-ne el color) per tenir la seguretat
que tindrà deu parells de mitjons tots del mateix color per a les jugadores del seu equip?

A) 57 B) 29 C) 59 D) 58 E) 41



25. Quants triangles isòsceles diferents, d’àrea 1 m2, tenen, si més no, un costat de 2 m?

A) Cap. B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

26. En Pere va amb bicicleta des d’un punt P fins a un punt Q amb una velocitat constant. Un altre dia torna
a fer el mateix trajecte però incrementant la velocitat en 3 m/s, i s’adona que arriba a Q tres vegades més
de pressa que el dia anterior. Si un altre dia augmenta la velocitat inicial en 6 m/s, quantes vegades més de
pressa que el primer dia arribarà a Q?

A) 5 B) 8 C) 6 D) 4,5 E) 4

27. La Maria ha multiplicat dos nombres enters i el resultat ha estat 25
·32

·5 ·73. Quina de les situacions següents
és possible?

A) La suma dels dos nombres és divisible per 49.
B) La suma dels dos nombres és divisible per 9.
C) La suma dels dos nombres és divisible per 8.
D) La suma dels dos nombres és divisible per 5.
E) La suma dels dos nombres és divisible per 3.

28. Hem dibuixat el simètric del pentàgon regular OABCD

(vegeu la figura) prenent com a eix de simetria la recta
on reposa el costat OA (per exemple, el vèrtex D s’ha
transformat en el punt D′). Seguidament, hem dibuixat
el simètric del pentàgon obtingut respecte l’eix OD′

(per exemple, el vèrtex A′ = A s’ha transformat en
A”), etc. Quin és el nombre mı́nim de transformacions
successives que hem de fer perquè el pentàgon retorni a
la posició inicial?

A

B

C

D O

D’A’’

1

2

A) 6 B) 10 C) 12 D) 15 E) 20

29. El diàmetre d’un pot de melmelada de préssec és el doble que el d’una llauna de suc de taronja, però l’altura
del pot és la meitat que la de la llauna. Quina és la raó entre el volum del pot de melmelada i el de la llauna
de suc?

A) 2 B) 4 C) 1/2 D) 1/4 E) Tenen el
mateix volum.

30. Trobeu el valor de x − y, si
x = 12 + 22 + 32 + . . . + 20052

i
y = 1 · 3 + 2 · 4 + 3 · 5 + . . . + 2004 · 2006.

A) 2000 B) 2004 C) 2005 D) 2006 E) 0


