Orientações para alunos que pretendem ir para a IMO
Falaremos ini ialmente de algumas oisas de interesse geral:
~ es da prova
As questo
~ E
 o onhe imento de alguma TEORIA espe  a es ondida em alfarrabios
A prin ipal di uldade das quest~oes da IMO NAO
 a IMPLEMENTAC
~ de uma ideia que envolve (varios) fatos que todos
aos quais so russos e hineses t^em a esso. E
 AO
vo ^es onhe em. Mesmo quando alguma teoria mais espe  a ajuda, existe uma solu~ao envolvendo a on atena~ao de
varios fatos bem onhe idos e que ostuma ser a solu~ao apresentada por varios alunos durante a prova. Tomemos omo
exemplo o problema 6 da IMO 2001. So depois da prova apare eram as soluo~es om inteiros de Eisenstein. Durante a
prova o pessoal fez fatorando (em Z) e tendo fe! Ha pou os motivos para estudar oisas esoteri as.
Reiterando: o mais importante e, portanto, o DOMINIO das te ni as e resultados mais basi os de ada area. Entenda
\ter domnio de uma te ni a" omo \saber o que fazer quando olhar um problema que usa a te ni a, e resolv^e-lo sem
di uldades". Por exemplo, vo ^e domina a formula da equa~ao quadrati a quando sabe resolver qualquer equa~ao
quadrati a; mais um exemplo: vo ^e domina resduos quadrati os quando sabe dizer quando a e resduo quadrati o de
b para todos a, b inteiros (isto e, vo ^e n~ao \trava" nem pre isa parar para lembrar omo se faz essa veri a~ao).
Mas a nal de ontas, quais s~ao estas te ni as e resultados basi os que pre iso saber? A seguir temos uma lista detalhada
de tais assuntos e e bom ressaltar que esta lista muda todo ano. Isso o orre porque a IMO n~ao e algo estati o; a prova e os
assuntos que apare em nela progridem a ada ano. Cabe a nos, tanto professores omo estudantes, a ompanhar/ultrapassar
esse progresso. Ou seja, a ideia genial de um ano passa a ser manjada no ano seguinte. Portanto e muito importante
onhe er o \estilo IMO", e para isto e impres indvel que vo ^es saibam resolver TODAS as quest~oes das, digamos, u ltimas
10 IMOs, que podem fa ilmente ser en ontradas na internet, por exemplo, nos sites da OBM (http://www.obm.org.br)
~ signi a de orar as suas soluo~es, mas
ou no Mathlinks (http://www.mathlinks.ro). Saber resolver as quest~oes NAO
sim ompreend^e-las e saber modi a-las de a ordo. Enquanto a solu~ao pare er \magi a" isto quer dizer que vo ^e ainda
n~ao ompreendeu a solu~ao de verdade. Isto so o orre quando vo ^e puder dizer para si mesmo: \ah, mas e so isso?"
Para exempli ar, observem as seguintes \variao~es" em torno do mesmo tema. Coin id^en ia in rvel, n~ao?
Quest~ao 6 de 1988 ≡ Quest~ao 5 de 2007
Quest~ao 6 de 1998 ≡ Quest~ao 4 de 1990
Quest~ao 4 de 1999 ≡ Quest~ao 3 de 1990
Sem mais delongas, os prin ipais assuntos de ada area s~ao:
(i) Teoria dos Numeros: teorema de Euler-Fermat (in luindo menor expoente e Lema de Hensel), teorema Chin^es dos
Restos, Razes Primitivas, Equa~ao de Pell (generalizada ou n~ao), Resduos Quadrati os e Re ipro idade Quadrati a,
Noo~es de Aproximao~es Diofantinas. Obten~ao de novos fatores primos a partir de md s pequenos; \se vo ^e fatorar, tire
o md dos fatores".
(ii) Geometria: arrast~ao de ^angulos; lei dos senos (e uma boa intimidade om Trigonometria); teorema de Ptolomeu,
Ceva e Menelaus, reta de Euler; ir unfer^en ia dos nove pontos; eixo radi al; ir unfer^en ia de Apol^onio. Invers~ao.
Geometria Projetiva Instrumental. Noo~es de Transformao~es Geometri as: rotao~es, roto-homotetias e suas \semelhanas
automati as"; homotetia e omposi~ao de homotetias. Desigualdade de Erd}os-Mordell; teorema isoperimetri o. Geometria
Analti a: uso omo estrategia ven edora ( om o auxlio da trigonometria e numeros omplexos). Numeros Complexos.
Vetores. Coordenadas Trilineares. Conjugados isogonais. Simedianas.

(iii) Algebra:
(iii-1) Polin^omios: Paralelo om Numeros Inteiros (divisibilidade, divis~ao eu lidiana, fatora~ao u ni a, ongru^en ias, teorema
hin^es dos restos); polin^omio interpolador de Lagrange; tabelas de diferena; irredutibilidade (teorema da raiz ra ional,
lema de Gauss, riterio de Eisenstein); fatora~ao u ni a de polin^omios om oe ientes em Z/pZ; polin^omio minimal de
um numero algebri o; razes da unidade omo mar adores; analise.
(iii-2) Desigualdades: medias, Cau hy-S hwarz, medias poten iais; rearranjo; Chebyshev; Jensen; uso de pesos nas
desigualdades itadas; onsiderao~es relativas a onvexidade ou falta dela (quando aproximar e afastar os pontos); utiliza~ao
de indu~ao; substituio~es (x = a − b + c, trigonometri as, et ); interpretao~es geometri as; desigualdades trigonometri as;
bun hing e S hur.
(iii-3) Corpos Finitos: polin^omios modulo primo; polin^omio irredutvel { alguns fatos e al ulos (sonho de todo estudante:
(a + b)p ≡ ap + bp (m
od. p)); utiliza~ao na solu~ao de re orr^en ias lineares modulo um primo.
(iii-4) Funo~es: pontos xos; utiliza~ao de desigualdades para on luir fatos sobre res imento e ompleteza (e.g.,
f(x2 ) = (f(x))2 impli a f(R+ )  0 no IMO-Mos ou 2); se f(f(x)) = g(x) e g e injetora, ent~ao f e injetora; se f(g(x)) = h(x)
e h e sobrejetora, ent~ao f e sobrejetora; se g e sobrejetora e en ontramos f(g(x)) em fun~ao de g(x) ent~ao o problema
a abou ( f. problema 6, IMO 1999); equa~ao de Cau hy (em geral, o aminho Z → Q → R); no aso de funo~es om

domnio Z ou Q, veri ar se f e multipli ativa; simpli ar nota~ao (fazer f( onstante) = a); utiliza~ao de simetria (e falta
dela) para obter relao~es.
(iii-5) Analise: teorema do valor intermediario (Bolzano); argumentos do tipo \para n su ientemente grande".
(iii-6) Indu~ao: indu~ao ompleta; prin pio da boa ordena~ao; indu~ao em sub onjuntos onvenientes (multipli ativa,
pot^en ias de 2); tomando a base de indu~ao su ientemente grande; generalizando; fortale endo a hipotese de indu~ao.
(iv) Combinatoria:
(iv-0) Estude asos pequenos: bus a de padr~oes, obten~ao de estruturas em ontagens mais dif eis; estude asos grandes:
omportamento assintoti o de ontagens.
(iv-1) Contagem e Contagem Dupla: bijeo~es; \tudo menos o que n~ao interessa"; probabilidades; injeo~es, sobrejeo~es;
obten~ao de igualdades e desigualdades om ontagem dupla, bijeo~es e injeo~es; re urs~oes e estimativas utilizando
re urs~oes.
(iv-2) Prin pio da Casa dos Pombos: formula~ao ontnua, teorema de Krone ker, teorema de Ramsey.
(iv-3) Teoria dos Grafos: indu~ao (sempre reduzindo o aso n para os anteriores, e n~ao o ontrario); arvores; algoritmos em
geral (problema 3 da IMO 2007); algoritmo de Kruskal; bus a em profundidade; bus a em largura; algoritmos de ordena~ao
de onjuntos; aminhos e ir uitos eulerianos; olora~ao de verti es em grafos, in luindo teorema das in o ores; teorema
de Turan; grafos planos (V − A + F = 2, teorema de Kuratowski); grafos bipartidos ( ara teriza~ao: sem  los mpares).
Teorema dos asamentos, Max-Flow, Min-Cut.
(iv-4) Funo~es Geratrizes: formula de multise ~ao (numeros omplexos omo mar adores); utiliza~ao de varias variaveis;
oe ientes em Z/pZ (re orr^en ias lineares modulo p); analogia om pinturas em tabuleiros.
(iv-5) Geometria Combinatoria: on eitos: di^ametro de um onjunto, onjunto onvexo, fe ho onvexo; te ni as: asos
extremos (problema de Silvester), prin pio da asa dos pombos (problemas envolvendo pinturas do plano, oberturas);
ontagem (numero de dist^an ias repetidas); determina~ao de possveis posio~es de um ponto indeterminado; es olha de
uma dire~ao adequada.
(iv-6) Invariantes: determina~ao e onstru~ao de invariantes (paridade, restos, pinturas, funo~es); semi-invariantes
(determina~ao e onstru~ao). \Invariante automati o" em re urs~oes lineares homog^eneas ujo polin^omio ara tersti o
e divisvel por x − 1.
(iv-7) Indu~ao: omo fazer a partir de asos pequenos; obten~ao de algoritmos a partir da indu~ao.
Talvez vo ^e n~ao saiba ou mesmo n~ao onhea alguns destes topi os, nesse aso onverse om um professor de on ana
(IMO erti ed). Estes professores est~ao aptos a indi ar os pontos mais relevantes de ada assunto para a prova da
IMO. Complementarmente, tambem temos uma (ainda in ipiente) wiki em http://erdos.ime.usp.br (numa maquina
gentilmente edida pelo professor Yoshiharu Kohayakawa), e que esperamos possa se tornar uma refer^en ia u til e de fa il
a esso num futuro proximo; para isto ontamos om sua olabora~ao!
pido e importante!
Ser ra
Ja estamos onvi tos de que todos os nossos representantes brasileiros na IMO onseguiriam 42 pontos se o tempo de prova
fosse in nito; o proximo passo logi o e, ent~ao, ser mais rapido. Como fazer isso? Pense nos seguintes passos:
(1) Comece estudando bem a teoria, tendo o domı́nio dos assuntos. Tenha a oragem de estudar espe ialmente
aquelas partes em que vo ^e n~ao se da muito bem, porque a vo ^e n~ao vai pre isar depender da sorte para ir bem em
uma prova.
(2) Exponha-se à maior quantidade de ideias possı́vel. Resolva o mesmo problema om varias te ni as, ate ser um
\espe ialista" no problema.
(3) Tome cuidado para não ficar “bitolado” em alguma técnica. N~ao adianta dizer que \resolve todos os problemas
de geometria om omplexos" se vo ^e demora duas horas para resolver um problema que poderia sair em 10 minutos
om uma transforma~ao geometri a. Sempre tem um problema que n~ao pode ser resolvido (pelo menos, em um tempo
razoavelmente nito) om a sua \te ni a favorita". Dito isso,
(4) Veja como obter soluções mais curtas. Depois de resolver um problema pela primeira vez, pense em omo vo ^e
poderia tornar sua solu~ao mais urta; se vo ^e seguiu o item anterior, pense nas vantagens e desvantagens de ada
te ni a. Pro ure a \ess^en ia" do problema. Depois de resolver um problema, pondere sobre quais ideias foram mais
importantes e faa um resumo (es rito) dessas ideias (uma espe ie de outline da solu~ao, ujos detalhes s~ao fa eis para
vo ^e ompletar).
(5) Aprenda a usar e elaborar “macros” de ideias. Isto e, tente des obrir algum padr~ao de on atena~ao de
ideias (os bons e velhos \lemas") que seja frequente em ertos problemas. Um bom exemplo e o lema de Hensel,
que engloba uma indu~ao om ontas razoavelmente grandes que envolvem bin^omio de Newton em um so lema. Em
outras palavras, estruture na sua abea as prin ipais ideias e que atento aos momentos em que vo ^e pode usa-las.

Com rela~ao aos dois u ltimos itens, vo ^e pode (e deve!) treinar om os problemas das u ltimas IMOs; ao estuda-los, es reva
pequenos roteiros om as ideias prin ipais das soluo~es. Isto os ajudara na assimila~ao e estrutura~ao da teoria e ideias
envolvidas.
Vo e^ pode ser ouro na IMO!
Nos u ltimos dez anos, o Brasil tem sistemati amente obtido bons resultados na IMO. Hoje em dia, e mais dif il fazer
parte da equipe do Brasil do que ganhar medalhas na IMO. De fato, muitos alunos om ondio~es de ganhar medalha na
IMO n~ao fazem parte da equipe brasileira (o que, para nos, que fazemos a sele~ao, e de ortar o ora~ao 6♥).
Temos varios motivos para a reditar que o Brasil esta pronto para ser um pas de primeira linha na IMO. Isso quer dizer
~ PARA A IMO TE
^ M CONDIC
~
que OS BRASILEIROS QUE VAO
 OES
DE GANHAR OURO. O prin ipal argumento que
temos a favor dessa rena e o fato de que, se vo ^e aprender direitinho todas as te ni as (o que normalmente o orre om
os IMO-es olhidos), os problemas 1, 2, 4 e 5 (e muitos problemas 3 e 6) n~ao v~ao lhe ofere er di uldade.
Os in redulos podem questionar, \ent~ao por que isso ja n~ao o orre?"
 porque nos ainda temos medo de ven er. Entramos na prova \pisando em ovos", isto e, nos tomamos uidado demais
E
om tudo; somos autelosos demais om problemas que s~ao fa eis nas CNTP, demorando 2 horas em problemas que
normalmente s~ao resolvidos em 15 minutos; e, prin ipalmente, temos medo de arris ar em problemas um pou o mais
dif eis. Em outras palavras, respeitamos demais a prova.
Como mudar isso? A resposta n~ao e t~ao obvia, mas a reditamos que o primeiro passo e omear a ver a possibilidade de
ganhar ouro na IMO n~ao mais omo um sonho distante, mas omo uma realidade que pode ser al anada om um bom
 so manter um trabalho onsistente desde o in io de sua
trabalho. Ninguem pre isa ser g^enio para ganhar ouro na IMO. E
prepara~ao e dar o seu maximo na hora da prova.
~ es para o momento da prova
Algumas orienta  o
? Sim, para repetirmos va
rias vezes ate vo ^e saber de or)
(Ja
Para obter um bom resultado, e ne essario, alem do treinamento te ni o, uma estrategia e iente na hora da prova. Assim,
abem aqui algumas observao~es:
(i) Não é possı́vel dizer quais são os problemas fáceis/difı́ceis da prova até tentar resolver seriamente cada
problema. Isto quer dizer que o problema 2 pode ser mais fa il do que o problema 1; ou que exatamente o problema
da area que vo ^e mais gosta e justo o mais dif il ( aindo no erro de querer \resolver por orgulho"); o problema e mais
fa il do pare e (\ele e feio, mas n~ao morde"); um dia da prova e bem mais fa il do que o outro (e bom lembrar que ada
dia e independente dos demais); entre muitas outras possibilidades. E note tambem que o on eito de \di uldade"
varia de pessoa para pessoa.
(ii) “Hoje é um dia especial.” Uma tend^en ia que os alunos t^em e de se omportarem de modo ompletamente
diferente do que est~ao habituados nas provas da IMO. Isto e, provavelmente, um re exo da mdia: nos lmes, o heroi
sempre tem aquele \momento espe ial" que faz om que ele vena enfrentando a situa~ao de uma maneira inusitada
que ele aprende/ ompreende naquele instante ( itando Obi Wan Kenobi em Guerra nas Estrelas: \Luke, n~ao siga a
~ E
 ASSIM! A prova da IMO e UMA PROVA COMO
sua vis~ao (si !?!), a redite na Fora"). NA VIDA REAL, NAO
QUALQUER OUTRA, e deve ser tratada omo tal: n~ao se deve pensar que o dia da prova e um dia espe ial em que
~ DEPENDE DE
se deve ser mais inteligente do que nun a. Lembre/Saiba/A redite: UM BOM RESULTADO NAO

UM DESEMPENHO ACIMA DA MEDIA.
N~ao a redite no \popular di tate"
To be lever than ever
Or to fail forever!
Como vo ^e deve se omportar no dia, ent~ao? Ora, simples! COMO SEMPRE. Mantenha o seu trabalho: vo ^e teve
uma performan e onsistentemente boa durante todo o seu treinamento e hegou a IMO; nada e mais logi o do que
n~ao mexer em time que esta ganhando, erto?
(iii) “Estou nervoso, isso vai me atrapalhar.” N~ao ne essariamente. Ansiedade e normal numa ompeti~ao omo
 vezes e bom para
a IMO (e e sinal de que vo ^e se importa). Ent~ao ar ansioso n~ao e ne essariamente ruim. As
manter vo ^e \ligado no jogo". O que n~ao e bom e isso atrapalhar sua on entra~ao. Se vo ^e sentir que esta perdendo
sua on entra~ao, pare um pou o e tente restaura-la. Cada um tem seu proprio jeito de fazer isso ( omer ho olates,
beber agua, ir ao banheiro, pular no banheiro), ent~ao n~ao existe uma \re eita universal". O mais importante e n~ao
perder o auto ontrole.
Mais uma vez, para vo ^e n~ao se esque er:
NÃO SE DEVE PERDER A CONCENTRAÇÃO.

Abraos e bons estudos,
Professores Carlos Shine, Edmilson Motta e Eduardo Tengan

