
Problemas do Primero Grau 
 
1.  (PROFMAT) Maria foi trabalhar e deixou dinheiro para seus três filhos, com este 
bilhete:  “Dividam igualmente o dinheiro. Beijos”. O primeiro filho chegou, pegou a 
terça parte do dinheiro e saiu.O segundo chegou e  não viu ninguém. Pensando que era 
o primeiro, pegou a terça parte do dinheiro que tinha e saiu. O terceiro encontrou 4 
notas de 5 reais. Achou que era o último, pegou tudo e saiu. Quanto em dinheiro a mãe 
deixou? 
(A) 25 reais 
(B) 35 reais 
(C) 45 reais 
(D) 48 reais 
(E) 55 reais 
  
 
2.  (PROFMAT)  Joaquim pagou n reais por cada uma de m canetas e m reais por cada 
um de n lápis, tendo gastado em média R$7,50 por item comprado. Em seguida, 
Joaquim observou que se cada caneta tivesse custado 1 real a menos e cada lápis tivesse 
custado 1 real a mais, ele teria pago, em média, R$7,75 por cada item comprado. 
Determine a quantidade de canetas que Joaquim comprou. 
 
 
3.  (OBMEP) Um grupo de amigos acabou de comer uma pizza. Se cada um der R$ 
8,00 faltarão R$ 2,50 para pagar a pizza e se cada um der R$ 9,00 sobrarão R$ 3,50. 
Qual é o preço da pizza? 
A) R$ 45,50 
B) R$ 48,50 
C) R$ 50,50 
D) R$ 52,50 
E) R$ 54,50 
 
 
4.  (OBMEP) Para ir com Maria ao cinema, João pode escolher dois caminhos. No 
primeiro, ele passa pela casa de Maria e os dois vão juntos até o cinema; nesse caso, ele 
anda sozinho 2/3 do caminho. No segundo, ele vai sozinho e encontra Maria na frente 
do cinema; nesse caso ele anda 1 km a menos que no primeiro caminho, mas o dobro do 
que Maria terá que caminhar. Qual é a distância entre a casa de Maria e o cinema? 
A) 1 km 
B) 2 km 
C) 3 km 
D) 4 km 
E) 6 km 
 
 
 


