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Resolução de Problemas Envolvendo Equações do 1.º Grau  

Para resolver um problema deve seguir os seguintes 
passos: 
(1) ler o problema cuidadosamente, 
(2) sublinhar os números ou palavras importantes 
para a questão, 
(3) escrever a equação, 
(4) resolver a equação, 
(5) verificar a solução, 
(6) dar a resposta. 
 

1. A Yara foi com a mãe a uma loja de desporto para 
comprar um fato-de-banho e óculos de natação. 
Ao todo, gastaram 16 euros. O fato-de-banho foi 
quatro vezes mais caro do que os óculos.  
1.1 Quanto custou os óculos? 
1.2. Quanto custou o fato de banho? 
 

2. A Carla foi cinema com a irmã e seis amigas da sua 
turma. Ela pagou 45 euros pelos bilhetes e por 4 
pacotes de pipocas. Sabendo que o preço de cada 
bilhete é o dobro do preço de cada pacote de pipocas, 
calcula o preço de cada pacote de pipocas. 
 

3. A Renilda comprou uma saia e quatro pulseiras. Ao 
todo, gastou 36 euros. A saia custou oito vezes mais 
do que uma pulseira.  
3.1. Determina o preço de uma pulseira. 
3.2. Determina o preço da saia. 
 

4. A Soraia pensou num número. Primeiro multiplicou-
o por 14 e, a seguir, adicionou 8 ao resultado. Obteve 
2500. Em que número pensou a Sara? 
 

5. Considera um retângulo de largura     e de 
comprimento    . 
5.1. Escreve uma expressão simplificada para o 
perímetro, P, do retângulo.  
(Sugestão: faz um esboço do retângulo). 
5.2. O perímetro do retângulo é 22 cm. Determina o 
valor de  . 
 

6. A diferença entre o triplo de um número e 5 é 25. 

Qual é o número? 
 

7. Na última aula do terceiro período, a turma da 

Margarida ofereceu à professora de Matemática um 

ramo constituído por túlipas vermelhas e túlipas 

brancas. O ramo, formado por 18 túlipas, tinha mais 4 

túlipas vermelhas do que brancas.  

Quantas túlipas brancas tinha o ramo que a turma da 

Margarida ofereceu à professora? 

Mostra como chegaste à tua resposta. 
 

8. O dobro da soma de um número com 5 é 28.  

Qual é o número? 

9. A soma de um número com o seu consecutivo é 29. 
Qual é o número? 
 

10. Um terreno retangular tem de perímetro 80 
metros. O comprimento mede mais 10 metros do que 
a largura. Qual é a área do terreno? 
 

11. Observa os ângulos. 

Qual é o valor de x? 

 

12. Determina   de tal modo 

que o perímetro da figura seja 

85 cm. 

 

 

13. Considera um quadrado de 
lado x2  e um retângulo de dimensões x  e 4x .  
Para que valor de   as duas figuras têm o mesmo 

perímetro? Sugestão: Faz um esboço da situação. 
 

14. Uma caneta custa mais 1 € do que um lápis. 
“Comprei duas canetas e quatro lápis e gastei 3,2€”. 
Quanto custa cada lápis e cada caneta? 
 

15. A Chelcia foi colher rosas à estufa. Colheu rosas 

brancas e vermelhas, num total de 100. Sabendo que 

o número de rosas brancas colhidas é o triplo do 

número de rosas vermelhas, calcula quantas rosas 

colheu de cada cor. 
 

16. Na cantina do Ricardo serviram-se 80 refeições no 

valor total de 376 euros. Com sobremesa cada 

refeição custou 5 euros e sem sobremesa 4 euros. 

Calcula quantas refeições de cada tipo foram 

servidas? 
 

17. O Tiago comprou um caderno e três lápis 

iguais por 2,10 euros. Sabendo que cada 

caderno custa quatro vezes mais que um 

lápis, calcula quanto custa cada lápis. 

Bom Treino! A professora, Sara Martins 
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