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Estudo dos Sistemas Lineares 

01) Suponha que se pretendam transportar, em um elevador, caixotes de 10 kg e 30 kg. Sabendo que 

o elevador suporta no máximo 600 kg, então: 

 

a) É possível transportar 30 caixotes de 10 kg e 10 de 30 kg? 

b) E 15 de 10 kg e 15 de 30 kg? 

c) Dê um par de números que seja solução desse novo problema. 

d) Traduza esse problema por meio de uma equação. 

 

02) Considere a equação linear 2x + y = 3. 

 

a) Defina y em função de x. 

b) Represente as soluções da equação em um referencial cartesiano. 

c) A partir do gráfico, encontre algumas soluções para a equação. 

 

03) Os pares (2, -3) e (-3, 2) são soluções de uma equação linear com duas incógnitas. 

 

a) Represente graficamente essas duas soluções da equação. 

 

b) Encontre outras soluções para a equação. 

 

 

04) Cristiane foi a uma papelaria comprar fichários e canetas.  As canetas custavam R$ 2,50 cada e 

os fichários, R$ 5,00 cada.  Cristiane gastou R$ 40,00 na papelaria.  Quantos fichários e quantas 

canetas terá comprado? 

 

a) Traduza esse problema por meio de uma equação. 

b) Determine dois pares de valores que sejam solução da equação. 

c) Indique um par de números que não seja solução do problema. 

d) Há pares de números que são soluções da equação mas não do problema? Justifique. 

e) Organize uma tabela de modo que você encontre todas as soluções do problema. 

 

05) João e Ana resolveram aproveitar os saldos de uma livraria para 

comprar livros e CDs.  João gastou R$ 100,00 comprando 1 livro e 4 

CDs.   Ana comprou 2 livros e 3 CDs, gastando ao todo R$ 90,00. 

 Quando Luís perguntou a eles quanto tinham pago em cada livro e 

em cada CD, eles não souberam dizer.  Apenas se lembravam de 

que todos os livros eram vendidos pelo mesmo preço e de que os 

CDs, embora mais caros, também tinham preço único. 

 Afinal, quanto custou cada livro e cada CD que João e Ana 

compraram? 
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06) (Obmep) Sapo Cururu - Cururu é um sapo estranho, ele se desloca apenas com dois tipos de 

saltos, veja a seguir :  

 

Salto tipo I: 10 cm para Leste e 30 cm para Norte;  

Salto tipo II: 20 cm para Oeste e 40 cm para Sul. 

 

(a) Como Cururu pode chegar a um ponto situado a 190 cm para Leste e 950 cm para Norte de sua casa?   

 

 

 

 

(b) É possível Cururu chegar a um ponto situado a 180 cm a Leste e 950 cm ao Norte de sua casa? 

 

 

07) (UPE) Considerando o sistema , analise as afirmativas abaixo e conclua. 

 

 

(   ) O sistema é impossível. 

(   ) O sistema é possível e indeterminado. 

(   ) O sistema é possível e determinado. 

(   ) O sistema admite como solução única x = 4, y = 8, z = - 11  

(   ) O sistema admite como solução, para qualquer valor de x, a terna (x, x, 5x) 
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08) (UPE 2010) Em uma mesa de bar, havia 15 pessoas. Após receberem a conta cujo valor foi de R$ 

157,50, o garçom sugeriu dividi-la igualmente entre as 15 pessoas da mesa, contudo os rapazes 

não deixaram que as moças presentes na mesa pagassem nenhuma parte da conta. Sabendo-se 

que, devido a essa gentileza, cada um deles precisou desembolsar R$12,00 a mais do que 

gastaria, se a conta fosse dividida igualmente entre todos (incluindo as mulheres), é CORRETO 

concluir que 

 

A) havia mais homens que mulheres na mesa. 

B) havia um homem a menos que a quantidade de mulheres na mesa. 

C) cada homem na mesa teve de desembolsar exatamente R$ 10,50 para pagar a conta. 

D) se a conta fosse igualmente dividida entre todos, a parte da conta que as mulheres pagariam seria 

menor que a parcela da conta paga pelos homens. 

E) o valor pago por cada homem, se a conta fosse dividida somente entre eles seria igual ao dobro do valor 

pago por cada um, se a conta fosse igualmente dividida entre todos na mesa. 

 

09) Quatro colegas de classe possuem R$ 225.  Todos terão a mesma importância.  Todos terão a 

mesma importância se o segundo der R$ 10,0 ao primeiro, se a importância do terceiro for 

dobrada e se, da importância que tem o quarto, for subtraída a metade.  Quanto tem cada um? 

 

 

10) (UPE 2008) Rebeca disse a Eduarda: “Eu tenho o dobro da idade que tu tinhas, quando eu tinha a 

idade que tu tens. Quando tiveres a idade que eu tenho, a soma das nossas idades será 63 anos.” 

Então 

(   ) a diferença entre as idades é 7 anos. 

(   ) a diferença entre as idades é 9 anos. 

(   ) a idade de Eduarda é 21 anos. 

(   ) a idade de Rebeca é 30 anos. 

(   )  a idade de Rebeca é 27 anos. 

 

11) (UFES) Um produtor de laticínios do estado do Espírito Santo vende o quilo de queijo a preços 

distintos, de acordo com o destino do produto. Na Grande Vitória, o preço do quilo é R$ 10,00; 

nos outros municípios do Espírito Santo, o preço é R$ 15,00; para os demais estados do Brasil, o 

preço é R$ 20,00. Num  determinado mês, ele vendeu 500 quilos de queijo no Brasil. O dinheiro 

que obteve com as vendas para os municípios do Espírito Santo fora da Grande Vitória foi R$ 

3.600,00 a mais do que obteve com as vendas para a Grande Vitória. O dinheiro que obteve com 

as vendas no Espírito Santo foi uma vez e meia o dinheiro obtido com a venda para os outros 

estados. Calcule quantos quilos de queijo o produtor vendeu para cada um dos três destinos, 

nesse mês. 

 

 

 


