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SISTEMAS LINEARES 2ª SÉRIE – MATEMÁTICA – CARLOS SBROBOW 

 
Lista 07 

 
01. (CMRJ - 2020) Um ambulatório médico atende pacientes de segunda a sexta-feira, pela manhã e à 

tarde. Na última semana, foram atendidos, ao todo, 80  pacientes.  
 

O gráfico apresenta, dia a dia, a diferença entre as quantidades de pacientes atendidos de tarde e de 
manhã, nessa ordem, nessa semana.  

 

 
 

Com base nessas informações, é correto concluir que, nessa semana, o total de pacientes atendidos 
no turno da tarde foi de  
a) 44     
b) 52     
c) 56  
d) 58  
e) 60  

 
02. (CMRJ - 2020) Um casal de feirantes está em sua barraca fazendo cálculos com o peso das frutas. 

Descobriram que 3  melões e 8  mangas pesam ao todo 5.000  gramas. Admitindo-se que as frutas de 
mesmo tipo tenham o mesmo peso, se um melão pesa tanto quanto 4  mangas, quanto pesa cada 
melão? 
a) 250 g  
b) 1kg  
c) 0,85 kg  
d) 900 g  
e) 0,75 kg  
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03. (CFTMG - 2019) Considere duas situações distintas de equilíbrio entre os pratos de uma mesma 
balança, em que foram pesados um mesmo saco de cenouras e um mesmo saco de batatas, conforme 
representados abaixo. 

 

 
 

A razão C
B

 entre o peso do saco de cenouras (C)  e o peso do saco de batatas (B)  é  

a) 1.     b) 37
.

61
    c) 3

.
5

    d) 13
.

22
 

 
04. (ESPM - 2019) Um menino possui 29  moedas de 10  centavos e 15  moedas de 25  centavos. O 

número de maneiras diferentes que ele tem para formar 5  reais é igual a:  
a) 2     b) 3     c) 4     d) 5     e) 6  

 
05. (FAMEMA - 2019) Em um grupo de 150  estudantes, 25%  das mulheres e 50%  dos homens falam 

espanhol. Sabendo que 34%  dos estudantes desse grupo falam espanhol, o número de mulheres desse 
grupo que falam espanhol é  
a) 38.     b) 51.     c) 45.     d) 24.     e) 54.  

 
06. (IFPE - 2019) Adriano ganhou um pote de bombons. Ele quer separá-los em sacos com a mesma 

quantidade de bombons em cada um. Se Adriano colocar quatro bombons em cada saco, ele usará 
uma certa quantidade de sacos e sobrará um bombom. Se Adriano colocar cinco bombons em cada 
saco, ele usará quatro sacos a menos e sobrarão três bombons. O pote que Adriano ganhou tem, 
exatamente, a seguinte quantidade de bombons  
a) 73.      
b) 13.      
c) 53.      
d) 33.      
e) 93.  

 
07. (IFCE - 2019) Os números reais j  e k  são tais que 3j 2k 18   e 5j k 21.   O valor de j 5k  é   

a) 30.      
b) 20.      
c) 10.      
d) 25.      
e) 15.  
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08. (COTIL - 2019) Em um dos parques da cidade existem duas pistas: uma de caminhada e outra de 
corrida. Elas possuem uma configuração circular e concêntrica (mesmo centro), como mostra a figura. 
O atleta Bira, diariamente, caminha e corre nessas pistas. Este, fazendo uso de um podômetro 
(aparelho utilizado para medir passos), notou, no primeiro dia, que, dando uma volta na pista de 
caminhada e três na pista de corrida, totalizou 2600  passos. No segundo dia, foram duas voltas na 
pista de caminhada e duas na pista de corrida, totalizando 2000  passos. 

 

 
 
Sabendo que um passo de Bira mede 1,5 m,  quanto mede a pista de corrida?  
a) 200 m     b) 300 m     c) 800 m      d) 1200 m  

 
09. (CFTMG - 2019) Uma coleção de doze livros foi distribuída entre Augusto e Bárbara. Se Augusto 

tivesse recebido três livros a mais do que recebeu dessa coleção, então a quantidade de livros recebida 
por ele seria igual ao dobro da quantidade de livros recebida por Bárbara. O número de livros que 
Bárbara recebeu é igual a  
a) 8.      b) 7.      c) 5.       d) 4.  

 
10. (CFTMG - 2019)  A região sombreada da figura é formada pela junção de três trapézios congruentes 

ao trapézio isósceles ABCD.  
 

 
 

Sendo o perímetro do trapézio ABCD  igual a 30m  e a soma das medidas das bases igual a 20 m,  o 
perímetro da região sombreada, em m,  é igual a  
a) 45.      b) 60.      c) 70.       d) 90.  

 


