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Exercícios	complementares	

	
1. Examinando	os	anúncios	abaixo,	 conclua	qual	é	o	preço	de	cada	 faca,	garfo	e	

colher.	
	

	
	

2. Um	comerciante	mandou	seu	empregado	pesar	três	sacos	de	farinha.	0	rapaz	
voltou	exausto,	e	disse:	
-	O	primeiro	e	o	segundo	sacos,	 juntos,	 tem	110	quilogramas.	0	primeiro	e	o	terceiro,	
juntos,	tem	120	quilogramas,	o	segundo	e	o	terceiro,	juntos,	têm	112	quilogramas.	

Mas	 o	 comerciante	 queria	 saber	 quantos	 quilogramas	 tinha	 cada	 saco.	 Para	 o	
empregado	não	se	cansar	mais,	descubra	isso	para	ele.	
	
3. Na	primeira	 gincana	deste	 ano	organizada	por	uma	 escola,	 foram	 	montadas	

três	barracas,	que	foram	chamadas	de	B1,	B2	e	B3.		
As	três	barracas	vendiam	os	mesmos	tipos	de	alimentação:	cachorro	quente,	pastel	

e	batata	frita;	cada	uma	dessas	opções	tinha	o	mesmo	preço	em	todas	as	barracas.	No	fim	
da	gincana	o	balanço	feito	sobre	o	consumo	nas	três	barracas	mostrou	que:		

•	em	B1	foram	consumidos	28	cachorros	quentes,	42	pastéis	e	48	porções	de	fritas;		
•	em	B2	foram	consumidos	23	cachorros	quentes,	50	pasteis	e	45	porções	de	fritas;		
•	em	B3	foram	consumidos	30	cachorros	quentes,	45	pastéis	e	60	porções	de	fritas.		
As	 barracas	 B1	 ,B2	 e	 B3	 lucraram	 R$	 102,00,	 R$	 95,00	 e	 R$	 117,00	

respectivamente.	Qual	o	preço	de	cada	cachorro	quente,	pastel	e	porção	de	fritas?	
	
4. Quatro	 escolas	 participaram	 de	 um	 torneio	 esportivo	 em	 que	 provas	 de	 dez	

modalidades	foram	disputadas.	Aos	vencedores	de	cada	prova	foram	atribuídas	medalhas	
de	ouro,	de	prata	ou	de	bronze,	respectivamente	aos	1º,	2º	e	3º	lugares.	A	quantidade	de	
medalhas	de	cada	escola,	ao	final	da	competição,	é	apresentada	na	tabela	seguinte,	assim	
como	 o	 total	 de	 pontos	 conseguidos	 pelas	 escolas,	 considerando	 que	 a	 cada	 tipo	 de	
medalha	foi	atribuída	uma	pontuação.	

	

Escolas Medalhas   
Ouro Prata Bronze Pontuação Final 

A 4 2 2 46 
B 5 3 1 57 
C 4 3 3 53 
D 3 3 7 53 

	
Qual	foi	a	pontuação	atribuída	a	cada	tipo	de	medalha?	



5. A	 formula	 para	 a	 Dieta	 de	 Cambridge,	 uma	 dieta	 popular	 nos	 anos	 80,	 foi	
baseada	 em	 anos	 de	 pesquisa.	 Uma	 equipe	 de	 cientistas,	 chefiada	 pelo	 Dr.	 Alan	 H.	
Howard,	 desenvolveu	 essa	dieta	na	Universidade	de	Cambridge	depois	de	mais	de	oito	
anos	 de	 trabalho	 clinico	 com	 pacientes	 obesos.	 A	 fórmula	 dessa	 dieta	 de	 baixíssimas	
calorias,	pulverizada,	é	uma	combinação	precisa	e	equilibrada	de	carboidratos,	proteínas	
de	 alta	 qualidade,	 gordura,	 juntamente	 com	 vitaminas,	 minerais,	 elementos	 traços	 e	
eletrólitos.		

Milhões	de	pessoas	 já	usaram	essa	dieta,	nos	últimos	anos,	para	obter	uma	perda	
de	peso	 substancial	 e	 rápida	Para	 atingir	 as	 quantidades	 e	 as	 proporções	desejadas	de	
cada	nutriente,	o	Dr.	Howard	precisou	incorporar	a	dieta	uma	grande	variedade	de	tipos	
alimentares.	 Cada	 tipo	 alimentar	 fornecia	 vários	 ingredientes	necessários,	mas	não	nas	
proporções	corretas.		

Por	 exemplo,	 o	 leite	desnatado	era	uma	grande	 fonte	de	proteínas,	mas	 continha	
muito	 cálcio.	 Então	 foi	 usada	 farinha	 de	 soja	 para	 se	 obter	 parte	 das	 proteínas	 porque	
contém	pouco	cálcio.	No	entanto,	a	 farinha	de	soja,	proporcionalmente,	contém	gordura	
demais,	 e	 então,	 foi	 acrescentado	 soro	 de	 leite	 talhado,	 já	 que	 ele	 tem	menos	 gordura.	
Infelizmente,	o	soro	de	leite	contém	carboidratos	demais...	

	
Quantidades	(gramas)	Fornecidas	por	100	g	de	Ingrediente	

Nutriente	
(gramas)	

	Leite	
Desnatado		

Farinha	de	
soja		 Soro	de	leite		

Quantidades	fornecidas	pela	dieta	
de	Cambridge	num	dia	

Proteína		 36	 51	 13	 33	
Carboidrato		 52	 34	 74	 45	

Gordura		 0	 7	 1,1	 3	
	
O	próximo	exemplo	ilustra	o	problema	em	pequena	escala.	Na	Tabela	1	estão	três	

dos	 ingredientes	 da	 dieta,	 juntamente	 com	 as	 quantidades	 de	 determinados	 nutrientes	
obtidos	a	partir	de	100	gramas	de	cada	ingrediente.	

Determine	uma	combinação	de	 leite	desnatado,	 farinha	de	soja	e	soro	de	 leite,	de	
modo	a	obter	as	quantidades	diárias	exatas	de	proteínas,	carboidratos	e	gordura	para	a	
dieta	(Tabela	1).	

	
6. Solucione	os	sistemas	a	seguir	

 

a)   

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

 
 

7. Resolva as equações matriciais: 
     

    a)   
 



b)       
 

c) 
2 1 1
4 4 3
6 7 4

.
𝑥
𝑦
𝑥
=

7
21
32

  

 

d) 
10 −7 0
−3 2.1 6
5 −1 5

.
𝑥
𝑦
𝑥
=

7
3.9
6

    

 

e) 

10 −2 2 1
−2 5 −1 −1
1 0,5 −6 1
−1 −1 0 20

.

𝑥
𝑦
𝑥
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=

3
5
−9
17

 


