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Escola Secundária com 3º CEB de Lousada 
 

Ficha de Trabalho de Matemática do 8º ano – N.º2 

 

Assunto: Resolução de Equações. Resolução de Problemas usando Equações.  

                                                              (Revisões)             

                        Lições nº ____ e ____                                            Data: __ /09/2010 

 
 
 

1. Resolve as equações e apresenta o conjunto – solução: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

h)  

i)  

j)  

k)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Traduz em linguagem matemática cada um dos seguintes problemas: 

2.1. O triplo de um número é igual a 24. 

2.2. A diferença entre x e 3 é 5x. 

2.3. A soma do dobro de um número com 3 é igual a 0. 

2.4. A soma de 5 com o triplo de um número é igual a 8. 

2.5. A soma da terça parte de um número com 5 é 12. 

2.6. A metade da diferença entre o triplo de um número e 7 é 
4
1
. 

2.7. O dobro da diferença entre um número e oito é igual ao simétrico da 

quarta parte desse número. 

 

 

Resolução de Problemas Envolvendo Equações do 1.º Grau 
 

Para resolver um problema deve seguir os seguintes passos: 
 

• ler o problema cuidadosamente, 

• sublinhar os números ou palavras importantes para a questão, 

• escrever a equação, 

• resolver a equação, 

• verificar a solução, 

• dar a resposta. 
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3. O Miguel foi com o pai a uma loja de desporto para comprar um fato-de-banho e 

óculos de natação. 

Ao todo, gastaram 16euros. O fato-de-banho foi quatro vezes mais caro do que 

os óculos. Quanto custou o fato-de-banho? 

 

4. A Ângela 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. 

 

5. A Maria comprou uma saia e quatro pulseiras. Ao todo, gastou 36 euros. A saia 

custou oito vezes mais do que a pulseira. Determina: 

5.1. O preço de uma pulseira 

5.2. O preço da saia. 

 

6. O Miguel e o Diogo foram à piscina e participaram num torneio para aprender a 

mergulhar. Juntando os mergulhos dos dois amigos, obtêm-se 76 mergulhos. 
 

Nota: Para cada pergunta, traduz a situação por meio de uma equação. 
 

6.1. O Miguel poderá ter realizado exactamente o dobro de mergulhos do 

Diogo? 

6.2. Se o Miguel realizou o triplo de mergulhos do amigo, quantos mergulhos 

efectuou o Diogo? 

6.3. Se o Miguel mergulhou 12 vezes a mais do que o Diogo, quantos 

mergulhos efectuou cada um dos amigos? 

  

7. A Paula tem dois amigos, o Luís, que tem um ano a mais, e o Vasco, que tem 

dois anos a mais. 

A soma das idades da Paula e do Luís pode ser igual ao dobro da idade do Vasco? 

 

8. A Sofia pensou num número. Primeiro multiplicou-o por 14 e, a seguir, adicionou 

8 ao resultado. Obteve 2500. Em que número pensou a Sofia? 

 

9. O Rodrigo tem o dobro da idade da sua irmã Maria. Daqui a quatro anos ele terá 

o quádruplo da idade que a Maria tinha há um ano atrás. 

9.1. Qual é a idade da Maria? 

9.2. Qual é a idade do Rodrigo? 

 

 

           Bom Trabalho! 

        PM II 2010/2011 


