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Problema 1: Um recipiente com capacidade para dois litros continha, inicialmente, um pouco de água.

Foram acrescentados, então, outros 200 mililitros de água que ocuparam um quinto da capacidade que ainda

restava do recipiente. Calcule a quantidade total de água no recipiente após esse acréscimo.

Problema 2: O idioma do planeta Ratom é o ratonês. Observe as três frases em ratonês, a seguir, e sua

tradução para o português.

ρm my ty am = Gato gigante era assustador.

ty am λρ δy = Rato viu gato gigante.

ρm Γy ty λρ = Gato assustador comeu rato.

Trraduza para o ratonês a frase “Rato gigante era gato.”

Problema 3: A figura a seguir representa um retângulo ABCD em que os pontos E , F , G e H são os

pontos médios dos lados.

(a) A área do triângulo JFC corresponde a qual fração da área do retângulo IFCG?

(b) Se a área do triângulo CHE é de 120 cm2, qual é a área do triângulo IJC?

Problema 4: Dois colegas, Alberto e Rafael, se encontraram em um ônibus e começaram a conversar. Uma

parte do diálogo deles é transcrita a seguir.

A: “Quanto tempo! Da última vez que lhe vi você havia acabado de se casar. E agora, já tem filhos?”

R: “Sim, tenho 3 filhos.”

A: “Parabéns! E quais são as idades deles?”

R: “Bem, se você multiplicar as idades deles obterá 36 mas se você somá-las obterá a quantidade de

passageiros neste ônibus. Além disso, eles têm idades distintas, o mais velho tem menos de 10 anos e

a diferença de idades entre os dois mais novos e entre os dois mais velhos não é maior que três anos.”

Determine, a partir desse trecho do diálogo, as idades de cada uma das crianças e a quantidade de passageiros

no ônibus.
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Problema 5: Nos quadrados de um tabuleiro 3×3, são escritos os sinais + e -, como nas figuras a seguir.

Esses sinais podem ser trocados, desde que se troquem, de cada vez, todos os sinais de uma mesma linha ou

todos de uma mesma coluna. Por exemplo, uma linha “+ + −” pode ser trocada por “− − +”. Determine

se é posśıvel, ou não, passar da configuração do tabuleiro à esquerda, na figura, para a do tabuleiro à direita

realizando uma sequência desse tipo de trocas permitidas.

Problema 6: Uma sorveteria estava com uma promoção para alguns sabores de sorvete, quando comprados

em quantidades maiores: duas bolas de sorvete de morango por dez reais, três bolas de sorvete de uva por

nove reais ou seis bolas de sorvete de limão por dois reais. Um grupo de amigos decidiu comprar apenas

sorvetes dessa promoção e comprou um total de 100 bolas contendo todos os três sabores.

(a) Nessas condições, se o grupo não gastou mais que 100 reais, qual é a quantidade máxima de bolas de

sorvete de morango que eles podem ter comprado?

(b) Se eles gastaram exatamente 100 reais, determine a quantidade exata de bolas compradas de cada sabor.


