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Questão 1
Resolva:
a) 3x + 4 = – 8
b) 3 – 7(1 – 2t) = 5 – ( t + 9)
c)
d)
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Questão 2
valor 0,82
Um pai deixou 85 cavalos para serem divididos entre seus filhos da seguinte forma,
o filho do meio deveria receber o dobro do filho mais velho mais cinco, o filho mais
novo deveria receber o dobro de cavalos que o segundo filho. Quantos cavalos
cada filho recebeu?
Questão 3
valor 0,82
João distribuiu 33 balas entre seus três amigos. Mateus recebeu o dobro de Felipe
e Arthur recebeu cinco unidades a mais que Felipe. Quantas balas cada um
recebeu?
Questão 4
valor 0,82
Um terreno retangular tem x metros de comprimento e 27 metros de largura, e seu
perímetro tem menos de 500 metros. Escreva uma inequação que represente essa
situação e depois resolva.
Questão 5
Resolva:
a)

valor: 0,80
b)

Questão 6
valor 0,82
Em um estacionamento há 42 veículos. Sabe-se que o número de rodas é 108.
Quantas motos e quantos carros há nesse estacionamento?
Questão 7
valor 0,82
Num jogo de tênis de mesa, Carol fez 12 pontos em 20 saques e Fabi fez 15
pontos em 30 saques.
a) Qual é a razão entre o número de pontos e o de saques obtidos pelas duas
jogadoras?

b) Qual das duas jogadoras teve melhor desempenho na partida?
Questão 8

valor 0,82

Em uma escola, de cada cinco alunos, dois são meninas.
a) Se a escola tiver 20 alunos, quantos serão meninos?
b) Se a escolar tiver 75 alunos, quantos serão meninas?
Questão 9
Um aparelho pinta

valor 0,82
de uma parede em 21 minutos. Quantos minutos são

necessários para são necessários para terminar de pintar a parede?
Questão 10
valor 0,82
Um trem percorre 184 quilômetros em 4 horas. Se mantiver a velocidade, quantos
quilômetros percorrerá em 90minutos? (lembre-se de deixar as grandezas sempre
com a mesma unidade de medida).
Questão 11
valor 0,82
Quinze operários, trabalhando 7 horas por dia, constroem 3 lajes de um edifício em
8 dias. Quantos operários, trabalhando 8 horas por dia, serão necessários para
construir 12 lajes iguais em 20 dias?
Questão 12
valor 0,82
Uma escola tem um gasto mensal de R$ 1500,00 com a alimentação de 90
crianças, qual será o gasto desta escola em um trimestre com 120 crianças?

