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1. No parque de estacionamento de uma escola estão cinquenta veículos, entre bicicletas e 

automóveis. Tendo-se contado cento e quarenta rodas, quantos veículos há de cada tipo? 

 

2. Um casal pesa conjuntamente 115kg. O peso do marido excede o peso da mulher em 30% 

deste. Quanto pesa cada um? 

 

3. O Jorge e o João receberam conjuntamente 60 euros. Se o Jorge desse 
 

 
 

do dinheiro que recebeu ao João ficariam com a mesma quantia. Que 

dinheiro recebeu cada um? 

 

4. O perímetro de um triângulo isósceles é 60cm. Se a medida do comprimento da base tiver 

mais 6cm do que o comprimento dos outros lados, quais as dimensões do triângulo? 

 

5. A diferença de dois números é 300. Se à metade do maior subtrairmos 
 

 
 do outro, 

obteremos 100. Quais são esses números? 

 

6. Um problema antigo: Um cavalo e um burro caminham juntos, carregando, cada um, 

cargas bastante pesadas. Lamentava-se o cavalo do seu pesado fardo, ao que o 

interrompeu o burro: 

– De que te queixas? 

– Se eu tomasse um dos teus sacos, a minha carga passaria a ser o dobro da tua. 

Por outro lado, se eu te desse um saco, a tua carga igualaria a minha. 

Quantos sacos levavam o cavalo e o burro? 

Traduz simbolicamente os seguintes problemas, por meio de sistemas de 

duas equações do 1.º grau a duas incógnitas, e resolve-os. 
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7. Num armazém rectangular, o dobro do comprimento é igual ao triplo 

da largura. Se o armazém tivesse mais 3 metros de largura e menos 3 

metros de comprimento, seria um quadrado. Descobre as dimensões 

do armazém. 


