
 

 

Tarefa 04 – Professor Anthony 
 

Problemas envolvendo Multiplicação e Divisão de Naturais; 
 
01. Ana Carolina tinha 160 peças de roupa no armário. Ela separou uma parte dessas roupas que não ia usar 

mais e deu 15 peças para a mãe, vendeu 27para um brechó e reservou 11 para a campanha de doação de 
roupas de inverno. Quantas peças de roupa restaram no armário de Ana Carolina? 

 
02. Pedro, Paulo e José são irmãos. Juntos eles têm48miniaturas de bonecos. Paulo tem o dobro de miniaturas 

de José e Pedro tem o triplo de miniaturas de José. Quantas miniaturas cada um tem? 
 
03. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a Paciência, que utiliza 52 

cartas. Inicialmente são formadas sete colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda 
tem duas cartas, a terceira tem três cartas, a quarta tem quatro cartas e assim sucessivamente até a 
sétima coluna, a qual tem sete cartas, e o que sobra forma o monte, que são as cartas não utilizadas nas 
colunas. 

 A quantidade de cartas que forma o monte é: 
 a)  21 
 b)  24 
 c)  26 
 d)  28 
 e)  57 
 
04.Oscar paga R$ 600,00 de aluguel. Do que sobra de seu salário, ele guarda metade na poupança e fica com 

R$ 850,00 para outros gastos. O salário de Oscar é: 
 a)  menor que R$ 1.600,00. 
 b)  um valor entre R$ 1.600,00 e R$ 2.000,00. 
 c)  um valor entre R$ 2.000,00 e R$ 2.400,00. 
 d)  maior que R$ 2.400,00. 
 e)  R$ 1.600,00 
 
05. Um número diminuído de 24 unidades resulta em 121. Se for acrescido de 24 unidades resultará em: 
 a)  97 
 b)  101 
 c)  145 
 d)  169 
 e)  258 
 
06. Um copo cheio de água tem325 g. Se jogarmos metade da água fora, esse valor cai para 180 g. A massa 

do copo vazio é: 
 a)  20 g 
 b)  25 g 
 c)  35 g 
 d)  40 g 
 e)  75 g 
 
 
 
 


