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01 - A população de uma cidade A é três vezes maior que a população da cidade B. Somando a 

população das duas cidades temos o total de 200.000 habitantes. Qual a população da cidade A?  

 

02 - Cláudio usou apenas notas de R$ 20,00 e de R$ 5,00 para fazer um pagamento de R$ 140,00. 

Quantas notas de cada tipo ele usou, sabendo que no total foram 10 notas?  

 

03 - Num aquário há 8 peixes, entre pequenos e grandes. Se os pequenos fossem mais um, seria o dobro 

dos grandes. Quantos são os pequenos? E os grandes?  

 

04 - A soma de dois números é 37. A diferença entre eles é 9. Quais são esses números? 

 

05 - Descubra quais são os dois números em que o dobro do maior somado com o triplo do menor dá 

16, e o maior deles somado com quíntuplo do menor dá 1.  

 

06 - Pedrinho comprou duas coxinhas e um refrigerante pelos quais pagou R$ 7,00. Seu irmão 

Joãozinho comprou uma coxinha e um refrigerante a mais, pagando R$ 11,50. Qual é o preço do 

refrigerante e o da coxinha? 

 

07 - Em uma prateleira há 42 produtos em embalagens de 400 g e de 500 g, num total de 18,5 kg. 

Quantas embalagens de 400 g precisam ser retiradas para que o número de embalagens de 400 g seja o 

mesmo que o número de embalagens de 500 g? 

 

08 - Um certo jogo possui fichas com duas ou quatro figuras cada uma. Um certo jogador possui 8 

fichas com um total de 22 figuras. Quantas fichas de cada tipo possui este jogador? 

 

09 - Possuo R$ 2.300,00 em notas de R$ 50,00 e R$ 100,00, totalizando 30 notas. Quantas notas 

possuo de cada valor? 

 

10 - Comprando 5 unidades de um produto A mais 3 unidades de um produto B, terei que desembolsar 

R$ 90,00. Se eu comprar 15 unidades do produto A e 9 unidades do produto B, pagarei R$ 250,00. 

Qual é o preço unitário de cada um dos produtos? 

 

11 - No supermercado comprei arroz a R$ 2,00/kg e feijão a R$ 3,00/kg, pagando R$ 13,00. Na 

vendinha do seu Joaquim o arroz teria custado R$ 3,00/kg e o feijão R$ 4,50/kg, pagando R$ 19,50 no 

total. Quantos quilogramas foram comprados de cada item? 

 



12 - Em um pasto há tanto bois quanto cavalos, num total de 50 animais. Somando-se o número de 

patas de bois ao número de patas de cavalos, obtemos um total de 180 patas. Quantos cavalos temos no 

pasto, sabendo-se que todos os animais são normais? 

 

13 - (UNIFESP-04) Numa determinada livraria, a soma dos preços de aquisição de dois lápis e um 

estojo é R$10,00. O preço do estojo é R$5,00 mais barato que o preço de três lápis. Determine a soma 

dos preços de aquisição de um estojo e de um lápis. 

 

14 - Dois casais foram ao centro de convivência de uma Universidade para lanchar. O primeiro casal 

pagou R$5,40 por duas latas de refrigerantes e uma porção de batatas fritas. O segundo casal pagou R$ 

9,60 por três latas de refrigerantes e duas batatas fritas. Sendo assim, determine, nesse local e nesse dia, 

a diferença entre o preço de uma lata de refrigerante e o preço de uma porção de batatas fritas. 

 

15 - João diz a Pedro: se você me der 1/5 do dinheiro que possui, eu ficarei com uma quantia igual ao 

dobro do que lhe restará. Por outro lado, se eu lhe der R$6.000,00 do meu dinheiro nós ficaremos com 

quantias iguais. Quanto dinheiro possui cada um? 

 

16 - (CABECINHA DO MAX) Determinado produto recebeu um desconto de 30%, porém, 

arrependido por ter tomado tal decisão, o dono do estabelecimento decidiu aumentar o valor em 30%. 

Diante disso, pode-se afirmar que: 

A) O novo valor é o mesmo do inicial 

B) O novo valor é maior do que o inicial, superando-o em 3% 

C) O novo valor é 30% maior do que o inicial. 

D) O novo valor é menor do que o inicial, sendo 9% menor. 

E) O novo valor é menor do que o inicial, sendo 3% menor. 

17 - Em 01/03/06, um artigo que custava R$ 250,00 teve seu preço diminuído em p% do seu valor. Em 

01/04/06, o novo preço foi novamente diminuído em p% do seu valor, passando a custar R$ 211,60. O 

preço desse artigo em 31/03/06 era: 

 

A) 225,80         

B) 228,60          

C) 230,80 

D) 228,00     

E) 230,00   

 

18 - Por ocasião do Natal, uma empresa gratificará seus funcionários com um certo número de cédulas 

de R$50,00. Se cada funcionário receber 8 cédulas, sobrarão 45 delas; se cada um receber 11 cédulas, 

faltarão 27. O montante a ser distribuído é 

 

A) R$ 9.600,00 

B) R$ 10.550,00 

C) R$ 11.850,00 

D) R$ 13.250,00 

E) R$ 15.000,00 

19 - Um grupo de 12 amigos reuniu-se durante um almoço de confraternização de fim de ano. Todos 

foram unânimes em pedir o prato sugerido pelo garçom e 10 deles pediram sobremesa, perfazendo uma 



despesa total de R$230,00 com esses dois itens. Sabendo-se que a quota de quem pediu sobremesa foi 

de R$20,00, calcule o preço unitário de cada um desses itens. 

 

20 - (UFU) João vai até uma loja para efetuar o pagamento de uma conta. A balconista diz que o valor 

da conta é de x reais e y centavos, em que x e y são números inteiros com dois algarismos. No 

momento de preencher o cheque para o pagamento, João equivocou-se e escreveu o valor incorreto de 

y reais e x centavos, concluindo que o valor incorreto havia excedido o valor correto da conta em R$ 

16,83. Sabendo-se que x + y = 83, marque a alternativa correta. 

 

B) O valor correto é menor do que 10 reais. 

C) O valor correto é maior que 80 reais. 

A) O valor correto está entre 30 e 35 reais 

D) O valor errado está entre 35 e 40 reais 

E) O valor incorreto está acima de 70 reais. 
 


