
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professora Daniele 
 
01. (G1 - cmrj 2018)  Ana Luiza e Júlia estão jogando o “jogo do troca”. As regras desse jogo são as seguintes:  

1. As jogadoras jogam “par ou ímpar”.  
2. Cada vez que uma jogadora vence o “par ou ímpar”, ganha uma ficha amarela.  
2. Três fichas amarelas devem ser trocadas por uma ficha vermelha.  
3. Três fichas vermelhas devem ser trocadas por uma azul.  
4. Três fichas azuis devem ser trocadas por uma verde.  
 

Ganha o jogo a menina que conseguir a primeira ficha verde. Para que isso aconteça, a vencedora do “jogo 
do troca” terá ganhado no “par ou ímpar”   
a) 81 vezes.     
b) 28  vezes.     
c) 27  vezes.     
d) 9  vezes.     
e) 8  vezes.     

   
02. (Enem PPL 2018)  Usando a capacidade máxima de carga de caminhão de uma loja de materiais de 

construção, é possível levar 60  sacos de cimento, ou 90  sacos de cal, ou 120  latas de areia. No pedido de 
um cliente, foi solicitada a entrega de 15  sacos de cimento, 30  sacos de cal e a maior quantidade de latas 
de areia que fosse possível transportar, atingindo a capacidade máxima de carga do caminhão. 
Nessas condições, qual a quantidade máxima de latas de areia que poderão ser enviadas ao cliente?  
a) 30     
b) 40     
c)  50     
d) 80     
e) 90     

 
03. (G1 - cmrj 2018)  Dois barcos A  e B  partem de um mesmo ponto, em trajetórias retilíneas, seguindo 

direções diferentes. No instante em que o barco A  completa um deslocamento de 8,0  jardas, o barco B  
atinge a marca de 4,8  jardas. Cada barco preserva a sua velocidade desde o momento da partida. Quando 
o barco B  percorrer uma certa distância d,  o barco A fará, nesse mesmo intervalo, 10,0  jardas a mais.  

 
É correto afirmar que d  é um múltiplo de  
a) 2.     
b) 5.    
c) 7.     
d) 9.     
e) 11.     

   
04. (Fgvrj 2017)  Na resolução de um problema que recaía em uma equação do 2º grau, um aluno errou 

apenas o termo independente da equação e encontrou como raízes os números 2  e 14.  Outro aluno, na 
resolução do mesmo problema, errou apenas o coeficiente do termo de primeiro grau e encontrou como 
raízes os números 2  e 16.  
As raízes da equação correta eram:  
a) 2  e 14     
b) 4  e 8     
c) 2  e 16     
d) 2  e 16     
e) 4  e 14     
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05. (Enem PPL 2018)  O quadro apresenta os dados da pescaria de uma espécie de peixe realizada ao final de 
um dia de pesca em lagos diferentes. 

 

Lago (L) Número de barcos 
utilizados (B)  

Número de horas 
de pesca (H)  

Quantidade pescada 
(C, em kg)  

I 5  5  250  
II 6  10  300  
III 4  5  180  
IV 3  7  215  
V 3  10  220  

 
Considere que a medida do esforço de pesca (E) seja dada pela função 7E 2 10 B H.     A captura 
(quantidade pescada C)  e a população de peixes P(L)  dessa espécie no lago L,  no início desse dia de 
pescaria, relacionam-se pela fórmula C E P(L).   
Em qual lago a população de peixes dessa espécie era maior no início do dia?  
a) I    
b) II    
c) III    
d) IV    
e) V    

   
06. (Pucrj 2018)  Sabemos que 5  gatos comem 20 kg  de ração em 20  dias. Considere as seguintes 

afirmações: 
 
I. 2  gatos comem 2 kg  de ração em 2  dias. 
II. 5  gatos comem 5 kg  de ração em 5  dias. 
III. 4  gatos comem 16 kg de ração em 16  dias. 
 
Quais destas afirmativas são verdadeiras?  
a) Apenas I    
b) Apenas II    
c) Apenas III    
d) Nenhuma delas    
e) Todas as três    

   
07. (Enem 2018)  Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950  e 925. Essa classificação é feita de 

acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975  é a substância constituída de 975  partes de prata 
pura e 25  partes de cobre em 1.000  partes da substância. Já a prata 950  é constituída de 950  partes de 
prata pura e 50  de cobre em 1.000;  e a prata 925  é constituída de 925 partes de prata pura e 75  partes 
de cobre em 1.000.  Um ourives possui 10  gramas de prata 925 e deseja obter 40  gramas de prata 950  
para produção de uma joia. 

 
Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10  
gramas de prata 925?   
a) 29,25  e 0,75     
b) 28,75  e 1,25     
c) 28,50  e 1,50     
d) 27,75  e 2,25     
e) 25,00  e 5,00     

   
08. (Espm 2018)  Juntas, as torneiras A  e B  enchem um tanque em 24 min. Se apenas a torneira A  estiver 

aberta, o tempo de enchimento é de 1 h.  Podemos concluir que, se apenas a torneira B  estiver aberta, 
esse tanque ficaria cheio em:  
a) 30 min.    
b) 40 min.     
c) 20 min.    
d) 36 min.    
e) 42 min.     
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09. (G1 - epcar (Cpcar) 2013)  Para encher um reservatório com água, pode-se usar duas torneiras. A primeira 
torneira enche esse reservatório em 36 minutos. A segunda enche o mesmo reservatório em 24 minutos. 
Certo dia, em que esse reservatório estava vazio, a primeira torneira é aberta durante um período de k 
minutos. Ao fim de k minutos, a primeira torneira é fechada e abre-se, imediatamente, a segunda, que fica 
aberta por um período de  k 3  minutos. 

Se o volume de água atingido corresponde a 2
3

 da capacidade do reservatório, então o tempo total gasto 

foi  
a) 31% de hora    
b) 30% de hora    
c) 28% de hora    
d) 27% de hora    

 
10. (Pucrj 2010)  Duas torneiras jogam água em um reservatório, uma na razão de 1 m³ por hora e a outra na 

razão de 1 m³ a cada 6 horas. Se o reservatório tem 14 m³, em quantas horas ele estará cheio?  
a) 8    
b) 10    
c) 12    
d) 14    
e) 16    

   
11. (Fuvest 2019)  Em uma família, o número de irmãs de cada filha é igual à metade do número de irmãos. 

Cada filho tem o mesmo número de irmãos e irmãs. 
 
O número total de filhos e filhas da família é  
a) 4     
b) 5     
c) 7     
d) 10     
e) 15     

   
12. (G1 - cp2 2018)  Tânia comprou uma caixa de bombons. Ela comeu um e deu um terço do restante para 

sua neta. No dia seguinte, comeu mais um e percebeu que restaram apenas 5  bombons na caixa.  
O número de bombons inicialmente contidos na caixa fechada era de  
a) 19.     
b) 16.     
c) 13.     
d) 10.     

   

13. (G1 - ifsc 2018)  Considere a equação 3x 2x 5,
4

   e assinale a alternativa CORRETA.  

a) É uma função do primeiro grau, sua solução é x 1   e seu conjunto solução é S { 1}.      
b) É uma equação racional, sua solução é x 4   e seu conjunto solução é S { 4}.      
c) É uma equação do primeiro grau, sua solução é x 4   e seu conjunto solução é S .      
d) É uma equação do segundo grau, sua solução é x 4   e seu conjunto solução é S { 4}.      
e) É uma equação do primeiro grau, sua solução é x 4   e seu conjunto solução é S { 4}.      

   

14. (Uefs 2018)  Gabriela possuía uma quantia, em reais, que correspondia a 21
25

 do que possuía sua irmã 

Heloísa. No dia das crianças, cada uma dessas irmãs ganhou R$ 20,00  e, com isso, Gabriela passou a ter o 

correspondente a 22
25

 da quantia de sua irmã. A diferença entre as quantias que essas irmãs possuem é 

igual a  
a) R$ 9,30.    
b) R$ 9,60.    
c) R$ 9,90.    
d) R$ 10,20.    
e) R$ 10,50.    
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15. (Uefs 2018)  Uma folha de papel retangular de área 232 cm ,  colorida na frente e branca no verso, é 
dobrada ao longo de uma linha tracejada. Após essa dobra, a parte do verso da folha que fica visível tem a 
forma de um triângulo e a parte colorida que não ficou encoberta tem a forma de um pentágono, conforme 
mostra a figura. 

 

 
 

Dado que o perímetro desse pentágono é 24 cm,  a diferença entre o maior e o menor lado dessa folha de 
papel é  
a) 2 cm.     
b) 3 cm.     
c) 4 cm.     
d)  5 cm.    
e) 6 cm.     


