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1. (Uerj 2020)  Os números inteiros x  e y  satisfazem às seguintes equações: 

2 3
x y 37

5 5

x y 30


+ =


 − =

 

Logo, x y+  é igual a:   

a) 80     

b) 85     

c) 90     

d) 95     

2. (Unicamp 2020)  Em uma família, cada filha tem o mesmo número de irmãs e 

irmãos, e cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. O 

número total de filhos e filhas dessa família é igual a  

a) 11.     

b) 9.     

c) 7.     

d) 5.     

3. (Ufjf-pism 3 2019)  Em um edifício de 20  andares, há alguns andares com somente 

dois apartamentos, e os demais andares possuem três apartamentos cada. No total 

são 54  apartamentos. 

Nesse edifício, a quantidade de andares que possuem três apartamentos é  

a) 8     

b) 10     

c) 12     

d) 14     

e) 27     

  

 

 



 
 

 

4. (Uerj 2019)  A caixa d’água de uma residência continha, às 8  horas da manhã de um 
determinado dia, 600  litros de água. Ela foi abastecida durante 2  horas, recebendo um 
volume de água na razão constante de 20  litros por minuto. Às 10  horas, ficou 
completamente cheia; a partir desse momento, começou a perder água na razão constante de 
15  litros por minuto, sem reposição alguma, até esvaziar.  
 

Considerando esse processo, calcule o horário em que a caixa ficou totalmente vazia.  

  

5. (Ueg 2019)  Para a inauguração da Sorveteria “Picolé Gelado”, foi feita a seguinte 

promoção: 

 

PICOLÉ GELADO 

 

PROMOÇÃO DE INAUGURAÇÃO 

Dia: 12/12/18 

Moças R$ 5,00  e Rapazes R$ 7,00  

Válido até às 15 horas 

 

 

Após o encerramento da promoção, verificou-se que 312  pessoas haviam comprado 

os ingressos e a arrecadação total foi de R$ 1.880,00.  O número de moças e de 

rapazes que compraram os ingressos nesse dia foi, respectivamente, igual a  

a) 148  e 150     

b) 152  e 200     

c) 160  e 182     

d) 152  e 160     

e) 160  e 148     

  

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
6. (Uemg 2019)  No ano de 2018, foi realizada uma pesquisa, utilizando-se questionários sobre 
educação. Nessa pesquisa, João, Alfredo e Enéias tabularam as respostas dos questionários, 
respondidos pelos usuários de uma determinada universidade. Sabendo-se que João tabulou 
um quarto do total de questionários, Alfredo tabulou três quintos do que sobrou e Enéias 
tabulou os 1020  questionários restantes, a diferença entre os números de questionários 
tabulados por Enéias e João foi de:  
a) 170.     

b) 150.     

c) 120.     

d) 100.     

 7. (Fuvest 2019)  Em uma família, o número de irmãs de cada filha é igual à metade 

do número de irmãos. Cada filho tem o mesmo número de irmãos e irmãs. 

O número total de filhos e filhas da família é  

a) 4     

b) 5     

c) 7     

d) 10     

e) 15     

 8. (Fatec 2019)  Entre as tarefas de um professor, está a elaboração de exercícios. 

Professores de Matemática ainda hoje se inspiram em Diofanto, matemático grego do 

século III, para criar desafios para seus alunos. Um exemplo de problema diofantino é: 

“Para o nascimento do primeiro filho, o pai esperou um sexto de sua vida; para o 

nascimento do segundo, a espera foi de um terço de sua vida. Quando o pai morreu, a 

soma das idades do pai e dos dois filhos era de 240 anos. Com quantos anos o pai 

morreu?” 

Considerando que, quando o pai morreu, ele tinha x  anos, assinale a equação 

matemática que permite resolver esse problema.  

a) 
5x 2x

x 240
6 3

+ + =     

b) 
x x

x 240
6 3

+ + =     

c) 
4x 3x

x 240
5 4

+ + =     

d) 
x 3x

x 240
6 2

+ + =     

e) 
6x 3x

x 240
5 4

+ + =     


