
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Benicio 
 
01. Uma loja vende três tipos de lâmpada (x, y e z). Ana comprou 3 lâmpadas tipo x, 7 tipo y e 1 tipo z, 

pagando R$ 42,10 pela compra. Beto comprou 4 lâmpadas tipo x, 10 tipo y e 1 tipo z, o que totalizou R$ 
47,30. Nas condições dadas, quanto custa a compra de três lâmpadas, sendo uma de cada tipo? 

 
02. Um supermercado adquiriu detergentes nos aromas limão e coco. A compra foi entregue, embalada em 10 

caixas, com 24 frascos em cada caixa. Sabendo-se que cada caixa continha 2 frascos de detergentes a 
mais no aroma limão do que no aroma coco, calcule o número de frascos no aroma limão que foram 
entregues.  

 
03. Um pai dividiu a quantia de R$ 750,00 entre seus três filhos. A quantia recebida por Carlos correspondeu a 

10/7 da recebida por André e esta correspondeu a 7/8 da recebida por Bruno. É verdade que  
a) Carlos recebeu R$ 60,00 a mais que Bruno.  
b) André recebeu R$ 100,00 a menos que Carlos.  
c) Bruno recebeu R$ 70,00 a menos que Carlos.  
d) Carlos recebeu R$ 100,00 a mais que André.  
e) André recebeu R$ 40,00 a menos que Bruno. 

 
04. Um estacionamento cobra R$ 6,00 pela primeira hora de uso, R$ 3,00 por hora adicional e tem uma 

despesa diária de R$ 320,00. Considere-se um dia em que sejam cobradas, no total, 80 horas de 
estacionamento. Qual o número mínimo de usuários necessário para que o estacionamento obtenha lucro 
nesse dia? 

 
05. Um clube promoveu uma festa com o objetivo de arrecadar fundos para a campanha de crianças carentes. 

No dia da festa, compareceram 230 pessoas entre sócios e não-sócios. O valor total arrecadado foi de R$ 2 
450,00 e todas as pessoas presentes pagaram ingresso. O preço do ingresso foi R$ 10,00 para sócio e R$ 
15,00 para não-sócio. Com base nesses dados qual o número de sócios do clube presentes na festa? 

 
06. Resolva o sistema a seguir, em que x e y são números reais. 

 
 
07. Resolva o sistema a seguir, em que x e y são números reais. 

 
 
08. Resolva o sistema a seguir, em que x e y são números reais. 

 
 
09. Um determinado triângulo retângulo possui uma hipotenusa que mede 13 cm e seus catetos possuem 

dimensões desconhecidas, digamos que essas medidas podem ser chamadas de x e y. Descubra a área da 
região determinada por esse triângulo sabendo que seu perímetro é de 30 cm. 

 
10. Maria tem em sua bolsa R$15,60 em moedas de R$ 0,10 e de R$ 0,25. Dado que o número de moedas de 

25 centavos é o dobro do número de moedas de 10 centavos, qual o total de moedas na bolsa? 
 
11. Numa determinada livraria, a soma dos preços de aquisição de dois lápis e um estojo é R$10,00. O preço 

do estojo é R$5,00 mais barato que o preço de três lápis. Qual a soma dos preços de aquisição de um 
estojo e de um lápis? 

 
12. Em uma praça há 18 crianças andando de bicicleta ou de skate. No total, há 50 rodas girando pela praça. 

Quantas crianças andam de bicicleta e quantas andam de skate? 
 
13. A soma de dois números é 37. A diferença entre eles é 9. Quais são esses números? 
 
14. Pedro e Paulo tem juntos R$ 81,00. Se Pedro der 10% do seu dinheiro a Paulo, eles ficarão com quantias 

iguais. Quanto cada um deles tem? 
 
15. Descubra dois números inteiros que somados dão 88, sabendo que um é igual ao triplo do outro. 


