
1 

 

         
          Escola Secundária de Lousada 

 
Ficha de Trabalho de Matemática do 9º ano – N.º__                          

Assunto: Sistemas de equações - problemas 

                               Lições nº ____ e ____                                                   Data: __ / 02 /2012 

 

 

1. No prédio onde habita o Samuel há uma garagem comum para bicicletas e automóveis ligeiros. 
Quando o Samuel foi à garagem encontrou no total, entre bicicletas e automóveis ligeiros, 36 
veículos aos quais pertenciam 114 rodas. 
Quanta eram as bicicletas e quantos eram os automóveis ligeiros? 
 

2. A Joana e a Catarina compraram cadernos e lápis iguais, mas em quantidades diferentes, na 
papelaria da escola. 
A Joana pagou 8,40€ na compra de 4 cadernos e de 3 lápis. 
A Catarina pagou 8,50€ na compra 3 cadernos e de 5 lápis. 
Quanto pagará o João se for comprar um caderno e um lápis? 
 

3. Considere o seguinte problema: 
 

“ O João e o Pedro têm alguns rebuçados. 
O João diz ao Pedro: 
- Se eu te der dois dos meus rebuçados, ficarei com o triplo dos que tu ficas. 
O Pedro responde: 
- Se me deres um dos teus, ficaremos com igual número de rebuçados. 
Quantos rebuçados tem cada um dos amigos?” 

 

Será que este problema tem solução? 
 

4. Uma máquina troca moedas de 2 euros em moedas de 5 e de 20 cêntimos. 
O Sr. Fernando introduziu na máquina uma moeda de 2 euros. É possível que a máquina lhe 
devolva o mesmo valor utilizando 15 moedas?  
 

5. Na figura está representado um retângulo em que  e  representam, em metros, o comprimento 

e a largura, respetivamente.               

Sabe-se que x e y satisfazem o seguinte sistema:                                                      

5.1. Que informação, acerca do retângulo, traduz o sistema? 
5.2. Resolva o sistema.  

 
6. A Rita entrou numa loja de roupa e gostou de um casaco e de um vestido. O preço destas duas 

peças totaliza 75 . No ato do pagamento, fizeram-lhe um desconto de 20% no preço do casaco e 

de 30% no preço do vestido., pagando pelas duas peças 56€.  
Determine o preço de cada uma das peças sem desconto.  

 
7. Considere o problema:  

 

“ Dado um número de dois algarismos, sabe-se que o dobro do algarismo das unidades 
excede em um o triplo do algarismo das dezenas. 
Admitindo que  e  são os algarismos das dezenas e das unidades, respectivamente, 

sabe-se que . Qual é o número?” 
 

7.1. Explique o significado da equação  

7.2. Escreva um sistema que traduza o problema. 
7.3. Determine o número de dois algarismos considerado.  
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8. Considere o problema:  

 

“ Uma viagem de comboio entre duas localidades A e B custa 39€ em 1.ª classe e 27€ em 2.ª 
classe. Sabe-se que, para o primeiro comboio da manhã, na estação da localidade A, foram 
vendidos 86 bilhetes para a localidade B, donde resultou um total de 2466€.  
Quantos bilhetes de cada tipo foram vendidos? ” 

 

8.1. Dos seguintes sistemas, identifique um que traduz o problema, indicando o que representa 
cada uma das incógnitas: 
 

 

 

8.2. Resolva o sistema identificado na alínea anterior e apresente a resposta ao problema. 
 

9. Considere o sistema de equações: 

 
 

Qual dos quatro pares ordenados que se seguem é solução do sistema? Indique todos os 
cálculos.  
 

(A) (8, 12)  (B) (-12, -8)  (C) (-12, 8)   (D) (-8, 12) 

  

10. Verifique se o par ordenado , tal que  e , é solução do sistema de equações: 
 

 

 
11. No referencial da figura estão representadas graficamente as duas 

equações que constituem um e um só dos seguintes sistemas: 
 

(A)   (C)  

  

(B)    (D)  

 
12. Resolva e classifique os sistemas de equações:       Recordar… 

 

12.1.  

 

12.2.  

 

12.3.  
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Bom trabalho! 
PM 11/12 

 


