
 

 

Tarefa 14 professor Anthony 
 
14. Um número é o dobro de outro número e a soma dos dois é igual a 336. Determine esses números. 
 
15. A idade de Sônia é igual ao triplo da idade de Hygor e a soma de suas idades é igual a 72. Determine a 

idade de Sônia e Hygor. 
 
16. A coleção de carrinhos de Gustavo possui o quádruplo do número de carrinhos da coleção de Diogo. Se 

juntos eles têm 235 carrinhos, quantos carrinhos cada um possui? 
 
17. Em uma livraria, foram vendidos um total de 90 livros dos autores A e B. O autor A vendeu o dobro do 

autor B. Calcule a quantidade de livros vendidos por cada autor. 
 
18. Quando perguntado sobre sua idade, Alberto respondeu: 

“A minha idade somada com o sétuplo dela resulta em 408 anos.” Nesses termos, qual é a idade de 
Alberto? 

 
19. Um número natural é o quádruplo do outro e a soma dos dois é igual a 35. Determine esses dois números. 
 
20. Em um estacionamento, existem 17 veículos entre carros e motos totalizando 38 rodas (não incluindo o 

“step” dos carros). Nessas condições, determine a quantidade de carros e a quantidade de motos que estão 
nesse estacionamento. 

 
21. Em um estacionamento existem 6 veículos entre carros e motos totalizando 20 rodas (não incluindo o 

“step” dos carros). Nessas condições, determine a quantidade de carros e a quantidade de motos que estão 
nesse estacionamento. 

 
22. Em uma fazenda, existem 22 animais entre porcos e patos totalizando 58 patas (todos animais estão com 

todas as patas). Nessas condições, determine a quantidade de porcos e a quantidade de patos que estão 
nessa fazenda. 

 
23. Uma cantina de certa escola vende apenas dois tipos de salgados: pizzas e coxinhas. Cada pizza custa R$ 

3,00 e cada coxinha, R$ 2,00. Em um intervalo, foram vendidos 30 salgados e arrecadados, com essa 
venda, R$ 73,00. Determine quantos salgados de cada tipo foram vendidos. 

 


