
           

 

NÚMEROS NATURAIS E FRACIONÁRIOS 

 

Estas atividades você deverá copiar e resolver no caderno. Se quiser, pode imprimir 
as folhas e colar no seu caderno. 

 

Interprete os problemas abaixo e resolva o que se pede: 

1) Três irmãos, Bia, Carlos e Tina, têm junto, 50 Reais (R$ 50,00), com os quais 
pretendem comprar um presente para sua mãe. Sabe-se que, somando-se as 
quantias de Bia e Carlos, obtêm-se 30 Reais (R$ 30,00). Somando-se as quantias 
de Carlos e Tina, obtemos 36 Reais (R$ 36,00). Com qual valor cada filho 
contribuiu para a compra desse presente? 
 
Lembrem que já comentei com vocês, para que, ao resolver um problemas, 
escrevam todos os dados do problema. 
Neste caso, temos as seguintes relações: 
 
Vamos usar apenas as iniciais de cada nome, nas relações matemáticas. 
B + C + T = 50 
B + C = 30 
C + T = 36 
 
Mais tarde, vocês aprenderão a resolver este problema usando expressões 
algébricas, mas agora vamos usar a lógica. 
 
Bia, Carlos e Tina têm junto R$ 50,00 e vemos que Carlos aparece na soma, 
junto com Bia e, depois, com Tina. Então, podemos encontrar as seguintes 
relações: 
 
1) Bia e Carlos têm, juntos, R$ 30,00. Então, podemos dizer que Bia tem          

R$ 30,00 menos o valor de Carlos; 
2) Carlos e Tina têm, junto, R$ 36,00. Então, podemos dizer que Tina tem        

R$ 36,00 menos o valor de Carlos. 
  
Agora, na soma dos valores de Bia, Carlos e Tina, temos R$ 50,00. No lugar do 
valor de Bia e de Carlos, podemos colocar a relação que encontramos em 1 e 2. 
Assim: 
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Bia + Carlos + Tina = 50 
(30 – Carlos) + Carlos + (36 – Carlos) = 50 
30 – Carlos + Carlos + 36 – Carlos = 50 
 
Vejam que estamos descontando o valor de Carlos e, em seguida, somando o 
valor de Carlos. Um anula o outro e sobra: 
 
30 + 36 – Carlos = 50 
66 – Carlos = 50 
 
Dizendo em português, a expressão acima diz que R$ 66,00 – o valor de Carlos 
é igual a R$ 50,00. Então, Carlos tem R$ 16,00. 
 
Muito bem, se Carlos tem R$ 16,00 podemos saber qual é o valor de Bia e Tina, 
assim: 
 
1) Bia + Carlos = R$ 30,00. Se Carlos tem R$ 16,00 então Bia tem R$ 14,00 
2) Carlos + Tina = R$ 36,00. Se Carlos tem R$ 16,00 então Tina tem R$ 20,00 
 
Vamos somar os três valores e ver se dá  o total de R$ 50,00. 
 
16 + 14 + 20 = 30 + 20 = 50 

 

2) Uma escola realizou as matrículas do ano de 2020, sendo que os alunos estão 
distribuídos conforme a tabela abaixo: 
 

 DIURNO NOTURNO 

MENINOS MENINAS MENINOS MENINAS 

5ª Série 109 132 165 110 

6ª Série 82 116 94 61 

7ª Série 71 84 53 29 

8ª Série 55 62 25 14 

 
a) Quantos jovens (de ambos os sexos) cursam a 5ª Série? 516 

b) Quantos jovens (de ambos os sexos) cursam a 7ª Série? 237 

c) Quantas meninas estão matriculadas no período noturno? 214 

d) Em que período há mais meninos matriculados (diurno ou noturno)? No 

diurno, tem 317 meninos e no noturno tem 337. Então tem mais meninos 

matriculados no noturno. 

e) Quantos meninos cursam a 8ª Série? 156 

 

 



3) Carlos foi a uma loja, comprou vários produtos e recebeu o cupom fiscal. 
Comprou uma calça STAR, uma camisa AURORA, uma blusa BÁSICA e um par de 
tênis MEGA. Ao chegar em casa, viu que o preço da calça STAR não aparecia, 
pois o cupom estava rasgado justamente na parte do preço. 
Mas, Carlos pode identificar que os preços dos demais produtos foi o descrito 
abaixo: 
 
Calça STAR  ??? 
Camisa AURORA R$ 35,00 
Blusa BÁSICA  R$ 47,00 
Par de Tênis MEGA R$ 97,00 
 
Sabe-se que o total da compra foi de R$ 225,00 e que Carlos recebeu um 
desconto de R$ 16,00. 
 
Descubra quanto Carlos pagou pela calça STAR? 
 
X + 35 + 47 + 97 = 225 + 16 (241) 
Vimos que Carlos pagou um total de R$ 225,00 depois de ter recebido um 
desconto de R$ 16,00. Então, o total da compra foi de R$ 241,00. 
 
Assim, somando todos os produtos comprados, devemos ter um total de          
R$ 241,00 e depois foi dado um desconto de R$ 16,00. 
 
Assim, para saber o valor da calça STAR, temos que descontar de R$ 241,00 (e 
não de R$ 225,00) os outros produtos, obtendo as seguintes contas: 
 
 241  206  159  Portanto, Carlos pagou 
 -35  -47  -97  R$ 62,00 pela calça STAR. 
 206  159    62 

 
 

4) Um avião tem suas poltronas infileiradas da seguinte maneira: 
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a) Determine o número máximo de passageiros que podem ser 
transportados em um único vôo (observe que são 24 fileiras). 
Em cada fileira cabem 6 passageiros e são 24 fileiras. Então temos a 
conta 6 x 24 para saber quantos passageiros podem ser transportados. 
O total da 144 passageiros. 
 

b) Em um feriado de muito movimento no aeroporto, havia 832 pessoas 
esperando para o embarque. Quantos aviões seriam necessários para 
que todos os passageiros viajassem? 
São 832 pessoas em aviões onde cabem 144 passageiros. Então, 
precisamos dividir o número de pessoas pelo número de passageiros 
que cabem neles. 
 
    832   144 
             -  720   5,77     

                 1120 

                                                               - 1008  

      1120 

                - 1008 

         112 

 Então, serão necessários 6 aviões e um deles não estará lotado. 

 

c) Considerando a situação anterior, um dos aviões não ficaria totalmente 
cheio. Com quantos passageiros ele viajaria? Quantas poltronas iriam 
vazias? 
A conta anterior mostrou que são necessários 5 aviões, mas sobrou um 
RESTO de 112 pessoas. Este será o total de passageiros do sexto avião. 
Como o avião tem 144 poltronas, sobrarão 32 poltronas vazias. 

 

d) Para que não fosse preciso utilizar o 6º avião, deveria haver quantos 
passageiros no aeroporto? E quantos deveria haver para que ele 
viajasse lotado? 
Teríamos que ter 112 pessoas a menos. Ou seja:  
832 – 112 = 720 pessoas. 
 

5) Uma professora tem 237 balas para dar a seus 31 alunos. Qual é o número 
mínimo de balas a mais que ela precisa para que todos os alunos recebam a 
mesma quantidade de balas, sem sobrar nenhuma para ela? 

237   31 
217     7   
  20 

  
 Distribuindo as 237 balas entre os 31 alunos, cada um recebeu 7 balas e 
sobraram 20 balas. Portanto, se distribuirmos as outras 20 balas entre os 31 
alunos, precisaríamos mais 11 balas, para que todos recebam o mesmo número 
de balas. 


