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Tente resolver as questões discursivas propostas a seguir:

Questão 1: (FUVEST)  Se Amélia der R$3,00 a Lúcia, então ambas ficarão com a mesma quantia. Se Maria

der um terço do que tem a Lúcia, então esta ficará com R$6,00 a mais do que Amélia. Se Amélia perder a

metade do que tem, ficará com uma quantia igual a um terço do que possui Maria. Quanto possui cada

uma das meninas Amélia, Lúcia e Maria?

Questão 2:  (UERJ) Um negociante de carros dispõe de certa quantia, em reais, para comprar dois modelos

de carro, A e B. Analisando as várias possibilidades de compra, concluiu, em relação a essa quantia, que:

• faltariam R$10.000,00 para comprar cinco unidades do modelo A e duas do modelo B;

• sobrariam R$29.000,00,se comprasse três unidades de cada modelo;

• gastaria exatamente a quantia disponível, se comprasse oito unidades do modelo B.

Estabeleça a quantia de que o negociante dispõe.

Questão 3:   (UERJ)  Os alunos de uma escola, para serem aprovados no exame final, deverão obter, pelo

menos,  sessenta  pontos  em  uma  prova  de  cem  questões.  Nesta  prova,  cada  questão  respondida

corretamente vale um ponto e quatro questões erradas, ou não-respondidas, anulam uma questão correta.

Calcule o número mínimo de questões que um mesmo aluno deverá acertar para que:

a) obtenha uma pontuação maior do que zero;

b) seja aprovado. 

Questão 4: (UFF) Determine os valores de a para que o sistema:

  , seja:

a) possível e determinado

b) indeterminado 

c) impossível
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Questão 5: (Unicamp) Uma empresa deve enlatar uma mistura de amendoim, castanha de caju e castanha-

do-pará. Sabe-se que o quilo de amendoim custa R$5,00, o quilo da castanha de caju, R$20,00 e o quilo de

castanha-do-pará, R$16,00. Cada lata deve conter meio quilo da mistura e o custo total dos ingredientes de

cada lata deve ser de R$5,75. Além disso, a quantidade de castanha de caju em cada lata deve ser igual a

um terço da soma das outras duas.

a) Escreva o sistema linear que representa a situação descrita acima.

b) Resolva o referido sistema, determinando as quantidades, em gramas, de cada ingrediente por lata.


	b) seja aprovado.

