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Álgebra  

Problemas do 1º Grau 
1) Um relatório contém as seguintes informações sobre as 
turmas A, B e C: 
• as três turmas possuem, juntas, 96 alunos; 
• a turma A e a turma B possuem a mesma quantidade de 
alunos; 
• a turma C possui o dobro de alunos da turma A. 
Estas informações permitem concluir que a turma C possui a 
seguinte quantidade de alunos: 
A) 48    
B) 42    
C) 28    
D) 24 
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2) Um fazendeiro dividirá seu terreno de modo a plantar soja, 
trigo e hortaliças. A parte correspondente à soja terá o dobro da 
área da parte em que será plantado trigo que, por sua vez, terá o 
dobro da área da parte correspondente às hortaliças. Sabe-se 
que a área total desse terreno é de 42 ha, assim a área em que 
se irá plantar trigo é de: 
(A) 6 ha;    
(B) 12 ha;    
(C) 14 ha;    
(D) 18 ha;     
(E) 24 ha. 
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3) Uma urna contém bolas azuis, vermelhas e brancas. Ao  todo 
são 108 bolas. O número de bolas azuis é o dobro do de 
vermelhas, e o número de bolas brancas é o triplo do de azuis. 
Então, o número de bolas vermelhas é: 
(A) 10    
(B) 12    
(C) 20    
(D) 24    
(E) 36 
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4) Noventa e cinco novas viaturas serão distribuídas, por 3 
batalhões de modo que o primeiro batalhão receba 40 viaturas a 
mais que o segundo e que este receba o dobro de viaturas do 
terceiro batalhão. O primeiro batalhão receberá a MAIS que o 
terceiro a seguinte quantidade de viaturas: 
a) 51    
b) 50    
c) 49    
d) 48    
e) 52 
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5) No Brasil, a maior parte dos poços produtores de petróleo e 
gás natural localiza-se no mar. São, ao todo, 8.539 poços, e o 
número de poços localizados no mar corresponde a nove vezes o 
número de poços localizados em terra, mais 749. Quantos são os 
poços produtores de petróleo e gás natural localizados em terra? 
(A) 779    
(B) 787    
(C) 821    
(D) 911    
(E) 932 
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6) Suponha que, para a divulgação de produtos oferecidos pelo 
Banco do Brasil no primeiro trimestre deste ano, 1 295 folhetos 
foram entregues aos clientes em janeiro e que o total entregue 
nos dois meses seguintes foi o dobro desse valor. Se o número de 
folhetos entregues em março ultrapassou o de fevereiro em 572 
unidades, a soma dos números de folhetos entregues em janeiro 
e fevereiro foi 
(A) 2 018    
(B) 2 294    
(C) 2 304    
(D) 2 590    
(E) 2 876 
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7) Para visitar uma exposição, um grupo de 44 pessoas pagou R$ 
350,00. Como os ingressos custavam R$ 10,00 para adultos e R$  
5,00 para crianças de até 12 anos, quantos eram os adultos? 
(A) 26  
(B) 24    
(C) 20  
(D) 18   
(E) 16 


