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1. Resolva as equações do primeiro grau:

(a) 4x− 8 = 10

(b) 7x− 2 = −4x+ 5

(c) −2x = −4 + 3x

2. Um sitiante vai colocar tijolos em volta de um canteiro retangular. Para isso, fincou estacas

nos quatro vértices e usou 24 metros de barbante para cercar o terreno e depois colocar

os tijolos. Ao medir as dimensões do terreno, verificou que a medida do comprimento tem

o dobro da medida da largura. Descubra a medida da largura e do comprimento desse

terreno.

3. Qual é o número cujo triplo menos 7 é igual a 9?

4. Juca está apaixonado! Para ver a namorada, ele faz uma longa viagem: 350 km a cada

encontro. Numa de suas viagens, após alguns quilômetros, ele parou para um cafezinho e

ainda percorreu o triplo do que já havia percorrido para chegar à cidade de sua namorada.

Quantos quilômetros ele percorreu após o cafezinho?

5. Num caixote há laranjas e maçãs num total de 100 frutas. O número de maçãs é 2/3 do

número de laranjas. Quantas maçãs e quantas laranjas há no caixote?

6. Calcule o comprimento e a largura de um retângulo sabendo que seu perímetro é 70 e

sua largura é
3

4
do comprimento da base.

7. Pensei em três números consecutivos, cuja soma é 1083. Em que número pensei?

8. A soma de dois números é 15, e a diferença entre eles é 3. Determinar esses números.

9. Num pátio existem automóveis e bicicletas. O número total de rodas é 130, e o número

de bicicletas é o triplo do número de automóveis. Qual é o números de automóveis e

bicicletas que se encontram no pátio?

10. No zoológico há cisnes e girafas. São 96 cabeças e 242 patas. Quantos são os cisnes?

E as girafas?

Disponível em waldexifba.wordpress.com Texto composto em LATEX 2ε

file:www.waldexifba.wordpress.com

