
 

 

TM04 - SALVIANO - MATEMÁTICA - 1º ANO 
 
01. O que é a raiz de uma função? 
 
02. Qual a raiz da função f tal que f(x)2x8? 
 
03. Qual a raiz da função f tal que f(x)3x9? 
 
04. Se f é uma função afim tal que f(x)x1, então qual o valor de f(3)? 
 
05. Se f é uma função afim tal que f(x)x2, então qual o valor de f(1)? 
 
06. Se f é uma função afim tal que f(x)x3, então qual o valor de x tal que f(x)4? 
 
07. Se f é uma função afim tal que f(x) x8, então qual o valor de x tal que f(x)1? 
 
08. Se f é uma função afim tal que f(1)6 e f(5)0, então determine f(x). 
 
09. Se f é uma função afim tal que f(1)0 e f(3)8, então determine f(x). 
 
10. Em certo jogo para duas pessoas, há 24 cartas vermelhas e 40 cartas azuis para serem distribuídas 

igualmente entre os participantes. Se nenhuma carta pode sobrar, então qual é o número máximo de 
pessoas que podem participar do jogo? 

 
11. Certa empresa possui dois funcionários que viajam a serviço. O primeiro viaja de 15 em 15 dias e o 

segundo viaja de 20 em 20 dias. Se ambos viajarem hoje, então daqui a quantos dias eles voltarão a 
viajar no mesmo dia? 

 
12. Beatriz tem 28 metros de fita verde e 20 metros de fita amarela para decorar pacotes de presente. Ela 

quer cortar essas fitas de modo que os pedaços tenham o mesmo tamanho, que sejam o maior possível e 
que não haja sobras de fita. Quantos metros deve ter cada pedaço de fita? 

 
13. Ana é doceira e vende pacotes com 10 biscoitos cada um e caixas com 6 bombons cada uma. Certo cliente 

pretende comprar a mesma quantidade de biscoitos e de bombons. Quantos pacotes de biscoitos e quantas 
caixas de bombons ele deve comprar, no mínimo, para conseguir o que deseja? 

 
14. Para a montagem de certa estante, dois pedaços de madeira com medidas 350cm e 140cm vão ser 

divididos em pedaços iguais, de maior medida possível cada um, sem sobras. Qual será o número total de 
pedaços? 

 
15. Uma empresa possui dois tipos de ônibus: tradicional e leito. O ônibus tradicional parte de certo terminal a 

cada 60 minutos e o leito, a cada 1 hora e meia. Se ambos partiram juntos às 12 horas, então qual é o 
próximo horário em que voltarão a partir juntos? 

 
16. Dona Maria vai cortar duas peças de tecido em pedaços de mesmo tamanho. Esse tamanho deve ser o 

maior possível. Uma das peças tem 90 metros e a outra tem 78 metros. Quantos pedaços serão obtidos 
por ela? 

 
17. Júpiter e Saturno completam uma volta em torno do Sol em, aproximadamente, 12 e 30 anos terrestres, 

respectivamente. Se, em determinado momento, suas posições estão alinhadas com o Sol, então quantas 
voltas cada um deles deverá dar para que eles ocupem as mesmas posições em relação ao Sol? 

 
18. Um marceneiro recebeu 40 toras com 8 metros de comprimento cada uma e 60 toras com 6 metros de 

comprimento cada uma. Ele deve cortar todas as toras em pedaços de mesmo tamanho e o maior possível. 
Quantos pedaços serão obtidos por ele? 

 
19. Em certo ponto, passa um ônibus da linha A, de 15 em 15 minutos; e um da linha B, de 20 em 20 

minutos. Se às 9 horas passaram os dois ônibus nesse ponto, então a que horas voltarão a passar juntos 
no referido ponto? 
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20. Certa livraria precisa atender a dois pedidos: um de 126 livros e o outro de 270 livros. Os livros desses 
dois pedidos vão ser empacotados. Todos os pacotes devem ter o mesmo número de livros e a quantidade 
de pacotes deve ser a menor possível. Determine quantos livros devem ser colocados em cada pacote e 
quantos serão os pacotes. 

 
21. Dois sinais luminosos fecham juntos em determinado instante. Um deles permanece 10 segundos fechado 

e 40 segundos aberto, enquanto o outro permanece 10 segundos fechado e 30 segundos aberto. Qual é o 
número mínimo de segundos necessários, a partir do referido instante, para que os dois sinais voltem a 
fechar juntos outra vez? 

 
22. Na última eleição, três partidos políticos, A, B e C, tiveram direito, por dia, a 120s, 144s e 168s, 

respectivamente, de tempo gratuito de propaganda na televisão, com diferentes números de aparições. O 
tempo de cada aparição, para todos os partidos, foi sempre o mesmo e o maior possível. Qual foi a soma 
do número de aparições diárias dos partidos na televisão? 

 
23. No autorama de João, foram colocados dois carrinhos: o carro vermelho, que dá uma volta completa na 

pista em 60 segundos; e o carro verde, que faz o mesmo percurso em 1 minuto e 20 segundos. Se ambos 
saírem juntos, então depois de quanto tempo eles voltarão a ficar alinhados à faixa de partida? 

 
24. Dona Joaquina participa de um bazar beneficente com a finalidade de arrecadar fundos para uma creche. 

Ela fez, para vender no bazar, 840 bombons de leite e 900 bombons de fruta. Agora, ela precisa 
empacota-los. Se cada pacote deve ter apenas bombons de um mesmo sabor, todos os pacotes devem ter 
o mesmo número de bombons, os pacotes devem conter o maior número possível de bombons e não deve 
sobrar bombom algum fora dos pacotes, então quantos bombons dona Joaquina deve colocar em cada 
pacote? 

 


