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Componente Curricular Central: Componente(s) Curricular(es) Participante(s): Professor(es): 

Matemática Antonio Esculapio 

Tema Genérico do Plano de Aula:   

SISTEMAS DE EQUAÇÃO DO 1º GRAU (EF08MA06) 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações 
de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui 
para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, 
inclusive com impactos no mundo do trabalho.

 Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir 
argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e 
atuar no mundo.

 Construir noções de variação de grandezas para a compreensão da realidade e a solução de 
problemas do cotidiano.

 Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não 
diretamente relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar 
conclusões, utilizando diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de 
texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos, como 
fluxogramas, e dados).

Objetos de Conhecimento   

 Valor numérico de expressões algébricas
 Compreender a(s) condição(ões) de existência do valor numérico de uma expressão algébrica.

 Condição de existência do valor numérico de uma expressão algébrica
 Calcular o valor numérico de expressões algébricas através de figuras diversas; elaborar 
problemas que envolvam o valor numérico de expressões algébricas, através de figuras.
 Reconhecer expressões algébricas como generalizações sobre propriedades numéricas e de 
operações aritméticas que possibilitam o estudo de alguns elementos da estrutura algébrica.

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF08MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculo do valor numérico de 

expressões algébricas, utilizando as propriedades das operações. 
 Utilizar expressões algébricas para generalizar propriedades das operações aritméticas. 
 Calcular o valor numérico de expressões algébricas. 
 Efetuar operações com expressões algébricas 
 Classificar e operar com monômios e polinômios. 

 (EF08MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. 
 (EF89LP24) Realizar pesquisa, estabelecendo o recorte das questões, usando fontes abertas e 

confiáveis. 
 (EF89LP27) Tecer considerações e formular problematizações pertinentes, em momentos 

oportunos, em situações de aulas, apresentação oral, seminário etc. 
 (EF69LP07) Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto 

de produção e circulação os enunciadores envolvidos, os objetivos, o gênero, o suporte, a 
circulação, ao modo (escrito ou oral; imagem estática ou em movimento etc., à variedade 
linguística e/ou semiótica apropriada a esse contexto, à construção da textualidade relacionada 
às propriedades textuais e do gênero), utilizando estratégias de planejamento, elaboração, 
revisão, edição, reescrita/redesign e avaliação de textos, para, com a ajuda do professor e a 
colaboração dos colegas, corrigir e aprimorar as produções realizadas, fazendo cortes, 



acréscimos, reformulações, correções de concordância, ortografia, pontuação em textos e 
editando imagens, arquivos sonoros, fazendo cortes, acréscimos, ajustes, 
acrescentando/alterando efeitos, ordenamentos etc. 

 (EF69AR02) Pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no 

espaço. 
Materiais, tecnologias e recursos utilizados: 

 Computador/ celular com acesso à internet; caderno, régua, lápis, borracha, calculadora, 
livros para pesquisa. 

Aplicação /Fixação(exercícios): 

Aulas 1 e 2 
INTRODUÇÃO: Um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que 
apresentam mais de uma incógnita. Para resolver um sistema é necessário encontrar os valores que 
satisfaçam simultaneamente todas as equações. Um sistema é chamado do 1º grau, quando o maior 
expoente das incógnitas, que integram as equações, é igual a 1 e não existe multiplicação entre 
essas incógnitas. Modelos de resolução de um Sistema de Equação de 1º Graus: 

 Método da substituição  Método da Adição 
Como resolver um sistema de equações do 1º grau? 

 Método da substituição
Esse método consiste em escolher uma das equações e isolarmos uma das incógnitas, para 
determinar o seu valor em relação a outra incógnita. Depois, substituímos esse valor na outra 
equação. Desta forma, a segunda equação ficará com uma única incógnita e, assim, poderemos 
encontrar o seu valor final. Para finalizar, substituímos na primeira equação o valor encontrado e, 
assim, encontramos também o valor da outra incógnita. 
Exemplo: Resolva o seguinte sistema de equações: 
Resolução: Vamos começar escolhendo a primeira equação do sistema, que é a equação mais 
simples, para isolar o x. Assim temos: 

 
Após substituir o valor de x, na segunda equação, podemos resolvê-la, da seguinte maneira: Agora 
que encontramos o valor do y, podemos substituir esse valor da primeira equação, para encontrar o 
valor do x: 
Assim, a solução para o sistema dado é o par ordenado (8, 4). Repare que esse resultado tornam 
ambas as equações verdadeiras, pois 8 + 4 = 12 e 3.8 - 4 = 20. 

 Método da Adição
No método da adição buscamos juntar as duas equações em uma única equação, eliminando uma 
das incógnitas. Para isso, é necessário que os coeficientes de uma das incógnitas sejam opostos, 
isto é, devem ter o mesmo valor e sinais contrários. 
Exemplo: Para exemplificar o método da adição, vamos resolver o mesmo sistema anterior: 
Note que nesse sistema a incógnita y possui coeficientes opostos, ou seja, 1 e - 1. Então, iremos 
começar a calcular somando as duas equações, conforme indicamos abaixo: 

 

Ao anular o y, a equação ficou apenas com o x, portanto agora, podemos resolver a equação: 
Para encontrar o valor do y, basta substituir esse valor em uma das duas equações. Vamos 
substituir na mais simples: 
Note que o resultado é o mesmo que já havíamos encontrado, usando o método da substituição. 



Quando as equações de um sistema não apresentam incógnitas com coeficientes opostos, podemos 
multiplicar todos os termos por um determinado valor, a fim de tornar possível utilizar esse método. 
Por exemplo, no sistema abaixo, os coeficientes de x e de y não são opostos: 
Portanto, não podemos, inicialmente, anular nenhuma das incógnitas. Neste caso, devemos 
multiplicar por algum número que transforme o coeficiente em um número oposto do coeficiente da 
outra equação. Podemos, por exemplo, multiplicar a primeira equação por - 2. Contudo, devemos ter 
o cuidado de multiplicarmos todos os termos por - 2, para não modificarmos a igualdade. 
Assim, o sistema equivalente ao que queremos calcular é: 
Agora, é possível resolver o sistema por adição, conforme apresentado abaixo: 
 

 
Logo, x = - 12, não podemos esquecer de substituir esse valor em uma das equações para encontrar 
o valor do y. Substituindo na primeira equação, temos: Assim, a solução para o sistema é o par 
ordenado (- 12, 60) 
Observação: Classificação dos sistemas de equações 

Um sistema do 1º grau, com duas incógnitas x e y, formado pelas equações a1x + b1y = c1 e a2x + b2y = c2, terá a 
seguinte classificação: possível e determinado, possível e indeterminado e impossível. 
O sistema será possível e determinado quando apresentar uma única solução. Isso acontecerá quando: 
Quando o sistema apresentar infinitas soluções, será classificado como possível e indeterminado. A condição para que 
um sistema seja desse tipo é: 
Já os sistemas impossíveis, não possuem nenhuma solução. Nesse tipo de sistema temos: 
Exemplo: Classifique o sistema abaixo: 

Para identificar o tipo de sistema, vamos calcular a razão entre os coeficientes das equações: Como? 
Sistema Determinado – SD 
Sistema Possível Indeterminado – SID 
Sistema Impossível – SI 

Sistema Determinado: Um sistema de equações é considerado determinado quando apresenta uma única solução, isto 
é, no caso de um sistema de duas equações do 1º grau com duas incógnitas, há um único par ordenado. Observe: 
Ao resolvermos o sistema , 

                         obtemos uma única possível solução: (4, 3). 

Sistema Possível Indeterminado 

Esse sistema admite infinitas soluções, isto é, temos infinitos pares ordenados (x, y) que satisfazem ao sistema. Observe 

 

 

 

 

 
 

o sistema , ele possui infinitas soluções. 
Observe que quando temos 0y = 0, podemos considerar qualquer valor para y que mesmo assim, a igualdade se  
mantém verdadeira. 
Sistema Impossível 
Nesse sistema dizemos que não existem soluções possíveis, isto é, ele não possui par ordenado que satisfaça à 
condição do sistema de equações. Na resolução do sistema ocorre uma condição inexistente na Matemática. Observe: 

   
 

 

 

 

 
 



 

Aulas 3 e 4 
1. A soma de dois números é 15, e a diferença entre eles é 3. Determinar esses números. 
2. Determine dois números, sabendo que sua soma é 43 e que sua diferença é 7. 
3. No zoológico há cisnes e girafas. São 96 cabeças e 242 patas. Quantos são os cisnes? E as 

girafas? 
4. Em um estacionamento havia carros e motocicletas num total de 43 veículos e 150 rodas. Calcule 
o número de carros e de motocicletas estacionadas x é carro com 4 rodas e y é moto com 2 rodas. 
Sendo assim, temos: 
5. Pedro e Paulo tem juntos R$ 81,00. Se Pedro der 10% do seu dinheiro a Paulo, eles ficarão com 
quantias iguais. Quanto cada um deles tem? 
6. Descubra dois números inteiros que somados dão 88, sabendo que um é igual ao triplo do outro. 
5. Num quintal há 100 animais entre galinhas e coelhos. Sabendo que o total de pés é 320, quantas 

galinhas e quantos coelhos há nesse quintal? 
7. Um teste é composto de 40 questões. Para cada questão respondida certa são atribuídos três 
pontos (+3) Para cada questão respondida errada são descontados dois pontos (–2). Ilda respondeu 
a todas as questões desse teste e fez um total de 75 pontos. Quantas questões foram respondidas 
certas? 
8. Quatro camisetas e cinco calções custam R$ 105,00. Cinco camisetas e sete calções custam R$ 

138,00. Qual é o preço de cada peça? 
 

Aula 5 
1. Agora é sua vez: Usando a sua imaginação e criatividade, construa 3 problemas que a resolução 
seja através de um sistema de equações do 1º grau, faça o teste resolvendo-os para verificar a 
prova real se deu certo. 

BOM TRABALHO! 
Síntese/Avaliação: 

 No retorno às aulas, você deverá apresentar o caderno contendo as atividades propostas. 
 Como forma de avaliação, será observada a participação e o envolvimento dos alunos nas atividades. 
 Cada escola tem seus grupos de WhatsApp e Facebook, meios estes que neste momento auxiliarão os 

professores e alunos neste processo remoto de ensino e aprendizagem. 

Registro de Frequência: 

 De acordo com a participação dos alunos(as) na resolução dos exercícios. 

Referencial: 

 Alunos Online; https://alunosonline.uol.com.br/matematica/classificacao-de-um-sistema-de-equacao.html 
 BRASIL. Base Nacional Comum Curricular  (BNCC). Educação é a Base. Brasília, 

MEC/CONSED/UNDIME,  2017.  Disponível  em:    <  568 
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf>. Acesso em: 30 abr. 2020. 

 Giovane Junior, José Rui: A Conquista da Matemática: 7º ano: Ensino Fundamental: anos finais, 4ª ed. 
São Paulo: FTD, 2018. 

 http://www.magnum.com.br/uploads/tinymce/7e6e92881829534e9bc1b219919118c9.pdf 
 https://sites.google.com/site/conteudosdobimestre1/8o-ano/4--problemas-envolvendo-sistema-de- 

equacao 
 Igor Andrade e Eduardo Machado: 
 Marcos Calil http://www.momentoastronomico.com.br/uninove/aula19 
  Rosimar  Gouveia  Professora  de  Matemática e Física https://www.todamateria.com.br/sistemas-de- 

equacoes/. 
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