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SISTEMAS LINEARES 2ª SÉRIE – MATEMÁTICA – CARLOS SBROBOW 

 
Lista 10 – Atividades 

 
01. (CFTMG - 2018) Uma senhora resolveu vender bombons e trufas na porta de uma escola para 

complementar a renda familiar. No primeiro dia, ela faturou R$107,50  com a venda de 25  bombons 
e 15  trufas. No dia seguinte, seu faturamento foi igual a R$185,00  e foram vendidos 20  bombons e 
45  trufas. Um aluno que comprou, dessa senhora, 4  bombons e 3  trufas, pagou a quantia de  
a) R$ 19,00.         b) R$ 19,50.         c) R$ 22,50.          d) R$ 23,00.     

 
02. (ESPM - 2018) André comprou uma calça, três camisetas e duas cuecas por R$ 420,00.  Se tivesse 

comprado duas calças e uma cueca teria gasto R$ 285,00.  Se ele tivesse comprado apenas uma peça 
de cada tipo, teria pago a importância de:  
a) R$195,00         b) R$ 200,00          c) R$ 215,00         d) R$ 220,00         e) R$ 235,00     

 
03. (UPE - 2018) A loja Bem Barato está com a seguinte promoção: “Na compra de uma geladeira, uma 

lava-roupa tanquinho e um forno de micro-ondas, todos da marca Elizabeth III, o cliente paga 
R$1.530,00  em 8  vezes sem juros”. 
 
Se a geladeira custa o triplo do forno de micro-ondas e custa 360  reais a mais que a lava-roupa 
tanquinho, quanto o cliente pagará se comprar apenas a lava-roupa tanquinho e o forno de micro-
ondas?  
a) 840  reais         b) 805  reais         c) 780  reais        d) 750  reais        e) 720  reais    

 
04. (UEPG - 2018) Numa festa, organizada pelo grupo de assistência social da prefeitura, foram 

montadas as barracas A,B  e C.  As três barracas vendiam, pelos mesmos preços, os mesmos tipos de 
alimentação: cachorro quente, pastel e milho verde. No fim da festa, o balanço feito sobre o consumo 
nas três barracas mostrou que: em A,  foram consumidos 24  cachorros quentes, 36  pastéis e 24  
milhos verdes; em B,  foram consumidos 33  cachorros quentes, 55  pastéis e 33  milhos verdes; e em 
C,  foram consumidos 20  cachorros quentes, 40  pastéis e 30  milhos verdes. As barracas A,B  e C  
venderam R$ 324,00,  R$ 462,00e R$ 350,00,  respectivamente. 
 
A partir do que foi exposto, assinale o que for correto.   
01. A soma dos preços de cada pastel e de cada cachorro quente é o dobro do preço de cada milho 

verde. 
02. A soma dos preços de cada pastel e cada milho verde é o dobro do preço de cada cachorro quente.     
04. O preço de cada milho verde é um número primo.     
08. O preço de cada cachorro quente é R$ 4,00.      
16. A soma dos preços de cada pastel, cachorro quente e milho verde não é um número inteiro.     

 
05. (IFBA - 2018) Na Pizzaria “Massa Dez”, verificou-se que o valor financeiro que os amigos Kiko, Bené 

e Zazá tinham, em reais, dependia de resolver o seguinte problema: 
– a média aritmética dos valores financeiros dos amigos citados era R$ 30,00;  
– a média aritmética dos valores financeiros de Bené e Zazá era R$ 20,00;  
– Kiko tinha R$ 30,00  a mais que Bené; 
 
A partir dessas informações, podemos afirmar que  
a) Kiko tem R$ 40,00  a mais que Zazá.    
b) Bené tem R$10,00  a mais que Zazá.    
c) Zazá tem o mesmo valor financeiro que Kiko.    
d) O valor financeiro de Kiko corresponde à soma dos valores financeiros de Bené e Zazá.    
e) Zazá tem o mesmo valor financeiro que Bené. 

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

06. (FACULDADE ALBERT EINSTEIN – MEDICINA - 2018) Um parque tem 3  pistas para caminhada, 
X, Y  e Z.  Ana deu 2  voltas na pista X,  3 voltas na pista Y  e 1 volta na pista Z,  tendo caminhado um 
total de 8.420  metros. João deu 1 volta na pista X,  2  voltas na pista Y  e 2  voltas na pista Z,  num 
total de 7.940  metros. Marcela deu 4  voltas na pista X  e 3  voltas na pista Y,  num total de  
8.110  metros. O comprimento da maior dessas pistas, excede o comprimento da menor pista em  
a) 1.130  metros.        b) 1.350  metros.        c) 1.570  metros.        d) 1.790  metros.    

 
07. (UFJF - 2018) Um funcionário da UFJF gastou 106  reais ao comprar 20  lápis, 4  borrachas, 10  

canetas e uma mochila para seu filho. Ao chegar em casa, ele percebeu que o valor da mochila é igual 
a 10  vezes o valor de cada lápis mais 8  vezes o valor de cada borracha e mais 6  vezes o valor de 
cada caneta. Sabendo-se que o gasto com os lápis é igual ao dobro do gasto com as canetas mais o 
dobro do gasto com as borrachas, e que o gasto com as borrachas é igual ao gasto com as canetas, 
determine o preço de cada produto.   

 
08. (CFTMG - 2018) Numa família com 7  filhos, sou o caçula e 14  anos mais novo que o primogênito de 

minha mãe. Dentre os filhos, o quarto tem a terça parte da idade do irmão mais velho, acrescidos de 
7  anos. Se a soma de nossas três idades é 42,  então minha idade é um número  
a) divisível por 5.         b) divisível por 3.          c) primo.          d) par.     

 
09. (UEPG - 2018) Alguns dos ingredientes necessários para se fazer um bolo simples são açúcar, farinha 

de trigo e manteiga, sendo que, para cada quatro partes de farinha, colocam-se duas partes de açúcar. 
Os preços do quilograma do açúcar, da farinha e da manteiga são, respectivamente, R$ 1,80,  R$ 2,80  
e R$ 8,00.  Considerando apenas esses ingredientes e que será feita uma massa de bolo de um 
quilograma, a um custo de R$ 3,02,  assinale o que for correto. 
01. É necessário mais de meio quilo de farinha de trigo para fazer a massa do bolo.     
02. Juntando-se o açúcar com a manteiga, usaremos menos de meio quilo desses ingredientes para a 

massa do bolo.     
04. O custo só da manteiga para fazer a massa do bolo é menor que R$ 1,00.      
08. São necessários mais de 100  gramas de manteiga nessa massa do bolo.     
16. Juntando-se os gastos de açúcar com a manteiga, utilizados para fazer a massa do bolo, estes 

ultrapassam o gasto com a farinha de trigo.     
 
10. (ENEM – PPL - 2018) Visando atingir metas econômicas previamente estabelecidas, é comum no 

final do mês algumas lojas colocarem certos produtos em promoção. Uma determinada loja de 
departamentos colocou em oferta os seguintes produtos: televisão, sofá e estante. Na compra da 
televisão mais o sofá, o cliente pagaria R$ 3.800,00.  Se ele levasse o sofá mais a estante, pagaria 
R$ 3.400,00.  A televisão mais a estante sairiam por R$ 4.200,00.  Um cliente resolveu levar duas 
televisões e um sofá que estavam na promoção, conseguindo ainda mais 5%  de desconto pelo 
pagamento à vista. 
 
O valor total, em real, pago pelo cliente foi de  
a) 3.610,00.     
b) 5.035,00.     
c) 5.415,00.     
d) 5.795,00.     
e) 6.100,00.     

 


