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QUESTÕES DE SISTEMAS DO 2º GRAU

PARTE 01: PRODUTOS NOTÁVEIS BÁSICOS
 Quadrado da Soma de dois termos:

 Quadrado da Diferença de dois termos:

01. A expressão que representa a área de um quadrado de
lado  é:
A) D) 
B) E) 
C) 

02.  A  expressão   ao
ser simplificada, equivale a:
A) C) E) 
B) D) 

03. Sabendo que  e , o valor de  é:
A) 15 C) 25 E) 40
B) 20 D) 30

04. Considere que  e . O valor da expres-
são  é:
A) C) E) 
B) D) 

05. Considere que  e . O valor da expres-
são  é:
A) C) E) 
B) D) 

PARTE 02: SISTEMAS DO 2º GRAU
01. Resolva os sistemas, usando o método da adição ou o
método da substituição.

A) E) 

B) F) 

C) G) 

D) H) 

02. Se o par  é solução do sistema , pode-

mos concluir que  vale:
A) 0 C) 4 E) 36
B) 1 D) 5

PARTE 03: PROBLEMAS DO 2º GRAU
01. Um retângulo tem área equivalente a de um quadrado
de 18 cm de lado. Aumentando 2 cm em cada lado desse
retângulo a área aumenta 82 cm². Quais as dimensões ini-
ciais desse retângulo?

02. Considere dois números cuja soma é 12. Sabe-se ainda

que a soma dos quadrados desses dois números é    do

produto entre eles. A diferença entre esses números é:
A) 1 C) 3 E) 5
B) 2 D) 4

03. Um pai tinha 24 anos quando seu filho nasceu. Se mul-
tiplicarmos as idades que possuem hoje, o produto será 3
vezes o quadrado da idade do filho. A idade do filho é:
A) 12 anos. C) 24 anos. E) 36 anos.
B) 18 anos. D) 30 anos.

04. Um terreno retangular tem 84 m² de área. Diminuindo
seu comprimento em 2 m e aumentando sua largura em
3 m, o terreno transforma-se em um quadrado. Qual é a
área desse quadrado?
A) 49 m² C) 81 m² E) 121 m²
B) 64 m² D) 100 m²

05. Na figura abaixo, a região retangular menor tem área
de 54 cm². A região maior, também retangular, tem área
88 cm². O perímetro da figura é:
A) 15 cm
B) 20 cm
C) 32 cm
D) 36 cm
E) 38 cm

06. A diferença entre as medidas dos lados de um retân-
gulo de área 36 cm² é 5 cm. O perímetro desse retângulo é:
A) 22 cm C) 26 cm E) 30 cm
B) 24 cm D) 28 cm

07.  Trabalhando juntos,  dois pedreiros calculam que le-
vam 3 dias para completar uma construção. Entretanto, se
o trabalho for feito por apenas um deles, este calcula que
levaria dois dias e meio a menos que o que o outro estima
que gastaria. Determine o tempo que cada pedreiro leva-
ria para concluir o serviço se trabalhasse sozinho.

08. As despesas com pintura e pequenas reformas em um
condomínio chegaram a R$ 1 200,00. No dia que o serviço
foi concluído, o síndico marcou uma reunião com todos os
moradores e determinou que o valor deveria ser dividido
igualmente  entre  todos.  Como  quatro  moradores  não
compareceram e o valor precisava ser pago, os outros mo-
radores  tiveram  que  pagar  R$  25,00  a  mais  cada  um.
Quantos moradores residem nesse condomínio?



GABARITO & RESPOSTAS:
PARTE 01:
01. E;
02. B
03. B
04. A
05. D

PARTE 02: 
01.
A) ;

B) ; 

C) ;

D) ;

E) ;

F) ;

G) ;

H) .

02. B

PARTE 03: 
01. 12 cm e 27 cm
02. D
03. A
04. D
05. E
06. C
07. 5 dias; 7,5 dias.
08. 16 moradores.

Muito mais em http://www.professorjhonnes.com

Caso  não  consiga  fazer,  peça  soluções  por  e-mail  ao
professorjhonnes@gmail.com


