
  
 

   Semana  Zero   

 

 

 

 

 
 

Problemas sobre equações do 1° grau 
 

01. O dobro de um número, aumentado de 15, é igual a 
49. Qual é esse número? 
 
02. A soma de um número com o seu triplo é igual a 48. 
Qual é esse número? 
 
03. A idade de um pai é igual ao triplo da idade de seu 
filho. Calcule essas idades, sabendo que juntos têm 60 
anos? 
 
04. Num estacionamento há carros e motos, totalizando 
78. O número de carros é igual a 5 vezes o de motos. 
Quantas motos há no estacionamento? 
 
05. A metade dos objetos de uma caixa mais a terça parte 
desses objetos é igual a 25. Quantos objetos há na caixa? 
 
06. Em uma fábrica, um terço dos empregados são 
estrangeiros e 72 empregados são brasileiros. Quantos 
são os empregados da fábrica? 
 
07. Flávia e Sílvia têm juntas 21 anos. A idade de Sílvia é 
três quartos da idade de Flávia. Qual a idade de cada 
uma? 
 
08. A soma das idades de Carlos e Mário é 40 anos. A 
idade de Carlos é três quintos da idade de Mário. Qual a 
idade de Mário? 
 
09. Dois quintos do meu salário são reservados para o 
aluguel e a metade é gasta com alimentação, restando 
ainda R$ 45,00 para gastos diversos. Qual é o meu 
salário? 
 
10. Lúcio comprou uma camisa que foi paga em 3 
prestações. Na 1ª prestação, ele pagou a metade do valor 
da camisa, na 2ª prestação, a terça parte e na última, R$ 
20,00. Quanto ele pagou pela camisa? 
a) R$120,00                          
b) R$138,00                          
c) R$140,00                 
d) R$142,00  
e) R$144,00 
 
11. Um grupo de 50 pessoas fez um orçamento inicial para 
organizar uma festa, que seria dividido entre elas em 
cotas iguais. Verificou-se ao final que, para arcar com 
todas as despesas, faltavam R$ 510,00, e que 5 novas 
pessoas haviam ingressado no grupo. No acerto foi 
decidido que a despesa total seria dividida em partes 
iguais pelas 55 pessoas. Quem não havia ainda 
contribuído pagaria a sua parte, e cada uma das 50 

pessoas do grupo inicial deveria contribuir com mais R$ 
7,00. De acordo com essas informações, qual foi o valor 
da cota calculada no acerto final para cada uma das 55 
pessoas? 
a) R$ 14,00.                         
b) R$ 17,00.                         
c) R$ 22,00.                    
d) R$ 32,00. 
e) R$ 57,00. 
 
12. Salto Triplo é uma modalidade do atletismo em que o 
atleta dá um salto em um só pé, uma passada e um salto, 
nessa ordem. Sendo que o salto com impulsão em um só 
pé será feito de modo que o atleta caia primeiro sobre o 
mesmo pé que deu a impulsão; na passada ele cairá com 
o outro pé, do qual o salto é realizado. Um atleta da 
modalidade Salto Triplo, depois de estudar seus 
movimentos, percebeu que, do segundo para o primeiro 
salto, o alcance diminuía em 1,2 m, e, do terceiro para o 
segundo salto, o alcance diminuía 1,5 m. Querendo atingir 
a meta de 17,4 m nessa prova e considerando os seus 
estudos, a distância alcançada no primeiro salto teria de 
estar entre 
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a) 4,0 m e 5,0 m.                  
b) 5,0 m e 6,0 m.                 
c) 6,0 m e 7,0 m.      
d) 7,0 m e 8,0 m. 
e) 8,0 m e 9,0 m. 
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