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SISTEMAS LINEARES 2ª SÉRIE – MATEMÁTICA – CARLOS SBROBOW 

 
Lista 09 – Atividades 

 
01.(FUVEST - 2020) Uma agência de turismo vendeu um total de 78  passagens para os destinos: Lisboa, 

Paris e Roma. Sabe‐se que o número de passagens vendidas para Paris foi o dobro do número de 
passagens vendidas para os outros dois destinos conjuntamente. Sabe‐se também que, para Roma, 
foram vendidas duas passagens a mais que a metade das vendidas para Lisboa. Qual foi o total de 
passagens vendidas, conjuntamente, para Paris e Roma?  
a) 26     
b) 38      
c) 42      
d) 62      
e) 68     

 
02. (CP2 - 2019) Jorge, Marcos e Paulo são três irmãos que adoram colecionar figurinhas e também 

adoram charadas. Como eles têm uma prima, Lavínia, que também adora decifrar enigmas, 
propuseram a ela o seguinte problema:  
– Jorge e Marcos têm, juntos, 110  figurinhas.  
– Jorge e Paulo têm, juntos, 73  figurinhas.  
– Marcos e Paulo têm, juntos, 65  figurinhas.  
– Quem tem mais figurinhas e quantas são elas?  
 
Se Lavínia conseguir decifrar o enigma, sua resposta será   
a) Paulo, com 14  figurinhas.     
b) Marcos, com 56  figurinhas.     
c) Jorge, com 59  figurinhas.     
d) Jorge e Marcos, ambos com 55  figurinhas.    

 
03. (UEL - 2019) Uma mãe, com o intuito de organizar os brinquedos dos seus filhos, teve a ideia de 

colocá-los em caixas coloridas. Ela classificou os brinquedos em três categorias, de acordo com seus 
tamanhos, sendo elas: brinquedos pequenos, médios e grandes. Para a organização, a mãe utilizou 
caixas de acrílico amarelas, verdes e azuis, as quais comportam as seguintes quantidades de 
brinquedos: 
– Caixas Amarelas: 2  grandes, 8  médios e 10  pequenos. 
– Caixas Verdes: 2  grandes, 20  médios e 16  pequenos. 
– Caixas Azuis: 1 grande, 10  médios e 14  pequenos. 
 
Considere que as crianças possuem 12  brinquedos grandes, 72  brinquedos de tamanho médio e 84  
pequenos e que foi colocada, em cada caixa, exatamente a quantidade de brinquedos de cada 
categoria que ela comporta. Quantas caixas de cada cor esta mãe utilizou para acomodar todos os 
brinquedos de seus filhos? 

 
Apresente os cálculos realizados na resolução da questão.  

 

04. (UEPG - 2019) Considerando o sistema linear 
2x 3y z 7

6x y 2z 4,

x 4y 3z 6

  
   
   

 assinale o que for correto. 

01. Permutando os algarismos x, y  e z  podemos formar apenas dois números pares. 
02. x + y + z é um número múltiplo de seis. 
04. z x y.   
08. x, y  e z,  nessa ordem, formam uma progressão geométrica. 
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05. (UNIOESTE - 2019) José precisa pesar três peças de metal A,B  e C.  Mas, a balança que ele dispõe 
não é precisa para pesos menores do que 1kg.  José decide então pesar as peças de duas em duas. A  
e B  juntas pesam 1.600 g,  B  e C  juntas pesam 1.400 g  e A  e C  juntas pesam 1700 g.  
 
Nestas condições, qual o peso da peça mais leve? 
a) 550 g  
b) 650 g.  
c) 700 g.  
d) 950 g.  
e) 1.400 g.  

 
06. (ESPM - 2019) Daqui a 3  anos, a idade de um pai será a soma das idades que terão sua esposa e 

seu filho. Quando a esposa nasceu, a idade do pai era:   
a) igual à idade atual do seu filho.     
b) o dobro da idade atual do seu filho.     
c) menor que a idade atual do seu filho.     
d) 3  anos a menos que a idade atual do seu filho.     
e) igual à idade que terá seu filho daqui a 3  anos.     

 
07. (FACULDADE ALBERT EINSTEIN – MEDICINA - 2019) Fabiana é representante de vendas de um 

fabricante de glicerina. A tabela descreve as formas de fornecimento do produto, o preço e a comissão 
de Fabiana. 

 

Tipo de embalagem Quantidade Preço Comissão 

Bombona pequena 50 mL  R$ 300,00  R$ 18,00  

Bombona grande 200 mL  R$ 950,00  R$ 47,50  

Container 1.000 mL  R$ 5.200,00  R$ 260,00  

 
Na segunda quinzena de novembro, as vendas feitas por Fabiana totalizaram R$ 50.100,  gerando uma 
comissão de R$ 2.565,00.  Dado que, nessa quinzena, o número de bombonas grandes vendidas foi dez 
vezes o número de containers vendidos, a quantidade total de glicerina vendida nessa quinzena foi 
igual a  
a) 9.600 L.     
b) 10.000 L.     
c) 9.000 L.     
d) 31.000 L.     
e) 31.600 L.     

 
08. (IFPE - 2019) Uma instituição de caridade arrecadou, durante uma campanha de recebimento de 

donativos tecnológicos, cerca de 183  equipamentos, entre televisores, computadores e dispositivos 
eletrônicos portáteis (tablets ou celulares). Sabe-se que o número de computadores é uma unidade a 
mais que o triplo do número de televisores, enquanto que o número de dispositivos eletrônicos 
portáteis é a metade do número de computadores. Determine o número de televisores doados.  
a) 33     
b) 50     
c) 83     
d) 60     
e) 57     
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09. (EPCAR (Cpcar) - 2019) Considere quatro números naturais distintos tais que, quando adicionados 
três a três, resultem em: 152,163,175  e 185.  
 
Sobre esses quatro números é correto afirmar que  
a) todos são números menores que 70.     
b) nenhum é múltiplo de 10.     
c) apenas um é número primo.    
d) algum é quadrado perfeito.    

 
10. (PUCCAMP - 2018) No início de um dia de coleta de lixo para reciclagem, foram usados quatro 

recipientes de coleta, todos vazios e de mesmo peso. 
 

 
 
Ao final do dia, o recipiente com vidro pesava 3 kg,  a soma do peso dos recipientes com metal e com 
plástico era igual ao peso do recipiente com papel e, por fim, o peso do recipiente com metal superava 
o peso do recipiente com plástico em 1,2 kg.  Se a soma dos pesos dos quatro recipientes, ao final desse 
dia, era igual a 8 kg,  então, a coleta de papel superou a de metal em  
a) 500 g.  
b) 450 g.  
c) 1,45 kg.  
d) 1,85 kg.  
e) 650 g.  

 


