
 

 

Resolução da atividade complementar - MAT3_13ALG06 
 
1) Pedro, Paulo, Clara e Lucas estão brincando no parquinho. Eles 
encontraram a gangorra, e decidiram brincar de equilibrá-la. Para que isto 
ocorra, eles devem distribuir os pesos de forma que o peso da primeira 
ponta seja equivalente ao da segunda ponta. 
 
Pesos 
PEDRO: 70Kg 
PAULO: 30 Kg 
CLARA: 35 Kg 
LUCAS: 35 Kg 
 
 
É possível que todos fiquem na gangorra ao mesmo tempo? Quem deve 
estar junto em cada lado para que a gangorra fique equilibrada? 

 
Levando em consideração o peso de cada criança, devem ficar em um lado 
apenas Pedro, com 70 kg. No outro lado, devem estar Clara e Lucas, ambos 
pesam 35kg, e juntos pesam 70kg. Dessa forma, a gangorra estará equilibrada. 
 
 

 
 
2) Pedro e Paulo foram lanchar na lanchonete da esquina. Cada 
hambúrguer custa R$ 3,00, enquanto cada sorvete é R$1,50. Ambos têm R$ 
6,00 para gastar. Leve em consideração que Pedro quer comer 
hambúrgueres e Paulo quer tomar sorvetes, e ambos querem gastar todo o 
dinheiro na lanchonete. Quantos hambúrgueres e quantos sorvetes cada 
um irá comer? 
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Pedro e Paulo querem gastar todo o dinheiro, então a soma dos valores dos 
produtos devem resultar R$ 6,00. 
 
 
Caso Pedro compre um hambúrguer, custará R$3,00. Caso compre dois 
hambúrgueres, custará R$6,00. Caso quisesse comprar 3 hambúrgueres, seria 
necessário R$9,00. No caso, a resposta correta é dois hambúrgueres. 
 
Se Paulo comprar um sorvete, custará R$1,50. Dois sorvetes, R$3,00, 4 sorvetes 
custarão R$ 6,00. 
 
 
 
[Desafio] 
 
3) Pedro e Paulo foram lanchar outra vez na lanchonete da esquina. 
Lembrando que cada hambúrguer custa R$ 3,00, enquanto cada sorvete é 
R$1,50. Neste dia, ambos têm R6,00 para gastar. Leve em consideração que 
Pedro quer comer hambúrgueres e Paulo quer tomar sorvetes, e ambos 
querem gastar todo o dinheiro na lanchonete. Quantos hambúrgueres e 
quantos sorvetes cada um irá comer? 
 
Caso Pedro compre um hambúrguer, custará R$3,00. Caso compre dois 
hambúrgueres, custará R$6,00. Caso compre três hambúrgueres, seriam 
necessário R$9,00. Portanto a resposta correta é três hambúrgueres. 
 
Se Paulo comprar um sorvete, custará R$1,50. Dois sorvetes, R$3,00, quatro 
sorvetes custarão R$ 6,00, seis sorvetes custarão R$ 9,00. Portanto, a resposta 
correta são seis sorvetes. 
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