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Escola Secundária com 3º CEB de Lousada 
 

Ficha de Trabalho de Matemática do 8º ano – N.º3 

 

Assunto: Resolução de Problemas usando Equações (Revisões)             

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

 
 
 

1. Um terreno tem forma rectangular e o seu comprimento excede a largura em 

5m. 

O proprietário gastou 40m de rede na sua vedação. 

Determina as dimensões do terreno. 

 

2. A Telma definiu um plano de treino para a prova de atletismo em 

que pretende participar. 

Em três dias, a Telma pretende treinar, no total, 2 horas e 10 

minutos, sendo o tempo distribuído de modo a no 2.º dia treinar 

mais 10 minutos do que no 1.º dia e no 3.º dia e duração do 

treino ser o dobro da do 1.º dia.  

Qual é a duração prevista de cada treino? 

 

3. O bar da escola do Ricardo vende dois tipos de sumo. A e B, respectivamente 

a 0,80€ e a o,50€ cada. 

 

a) Qual é o valor realizado, em euros, na venda de 12 sumos do 

tipo A e 25 sumos do tipo B?  

b) Num certo dia, o bar realizou 48€ na venda de sumos. No total 

foram vendidos 75 sumos. 

Quantos sumos de cada tipo foram vendidos? 

 

4. A Joana adicionou dois números inteiros consecutivos e obteve 17. 

Que números adicionou a Joana? 

(Usa uma equação para resolver este problema). 

 

5. A Maria tem mais 5 anos que a Rute. Determina a idade da Maria, sabendo 

que daqui a três anos terá o dobro da idade da Rute. 

 

 

6. Numa turma há 23 alunos, havendo mais duas 

raparigas do que o dobro do número de rapazes.  

Determina o número de rapazes e o número de raparigas da 

turma. 

 



Página 2 de 2 

 

 

 
7. O Daniel leu um livro em três dias. 

No segundo dia leu mais 10 páginas do que no primeiro e no 

terceiro dia leu o dobro do número de páginas lidas no primeiro 

dia. 

Determina o número de páginas que o livro tem, sabendo que o 

Daniel leu 25 páginas no segundo dia. 

 

8. A Patrícia está a fazer um trabalho na aula de Educação Visual, utilizando 

apenas triângulos e pentágonos. 

Neste momento, construiu mais três triângulos do que pentágonos, tendo 

contado, no total, 57 vértices. 

Determina quantos triângulos e quantos pentágonos já foram construídos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bom Trabalho! 

   PM II 2010/2011 


