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1. (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     

 2. (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.  

  

 

 

 

 

 



 
 

 

3. (Ufjf-pism 3 2019)  Pedro comprou, na petshop próxima à sua casa, 10 kg  de ração 

para seu cão e 5 kg  para seu gato. Pagou um total de R$ 160,00.  Quando comprou, na 

mesma petshop, 1kg  de cada ração para cada animal, pagou o total de R$ 22,00.  Seu 

cão consome 500 g,  e seu gato, 200 g  de ração diariamente. 

Hoje Pedro dispõe de R$ 210,00  e decide comprar ração canina em quantidade 

suficiente para alimentar seu cão por 30  dias. Com o restante do dinheiro, comprará o 

máximo possível de ração para seu gato. 

 

a) Determine os preços, por quilograma, de cada uma das rações. 
 
 
 

b) A quantidade de ração que Pedro comprará hoje para seu gato é suficiente para 
alimentá-lo por quantos dias? 
 

 4. (Famema 2019)  Em um grupo de 150  estudantes, 25%  das mulheres e 50%  dos 

homens falam espanhol. Sabendo que 34%  dos estudantes desse grupo falam 

espanhol, o número de mulheres desse grupo que falam espanhol é  

a) 38.     

b) 51.     

c) 45.     

d) 24.     

e) 54.     

 5. (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.     

  

 

 



 
 

 

6. (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.     

  

7. (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     

  

8. (Fgv 2018)  Rita compra bijuterias para revender. Em julho, ela comprou 3  pulseiras 

iguais e 10  colares iguais, pagando, no total, R$ 87,00.  Em agosto, ela comprou 10  das 

mesmas pulseiras, com desconto de 10%,  e 25  dos mesmos colares, com acréscimo 

de 10%,  gastando, nessa compra, R$ 243,00.  Em julho, o preço de cada colar superava 

o preço de cada pulseira em  

a) 30%.     

b) 32%.     

c) 36%.     

d) 40%.     

e) 44%.     

 


