
 

 

Professor Anthony – Tarefa 09 
Problemas envolvendo as operações matemáticas 

 
01. Quando Felipe estava estudando sobre os meses, os dias, as semanas e as horas, ele ficou curioso em 

saber quantos dias há em 360 horas. Ajude-o a descobrir. 
 
02. Marcos e Gustavo estão brincando com o jogo de cartas favorito deles: com seres mitológicos! Cada carta 

tem um personagem e uma pontuação; mas a pontuação de um dos personagens está apagada. Observe. 
 

 
 

Marcos terminou uma partida com 3 cartas de elfo, 1 de mago e 1 de Orc e Gustavo ficou com 2 cartas de 
dragão, 1 de elfo e 5 de sereia. Sabendo que eles terminaram essa partida com a mesma pontuação, 
quantos pontos a carta de sereia vale? 

 
03. Observe neste gráfico a produção de uma fábrica de calçados no 1º trimestre de determinado ano. 
 

 
 
 a)  Quantos pares de calçado foram produzidos nesse trimestre? 
 b)  A produção de calçados nesse trimestre foi maior em janeiro ou em março? Quantos pares a mais? 
 c)  Quanto faltou para que a produção do trimestre chegasse a 4 000 pares? 
 d)  Qual foi a diferença entre as produções de fevereiro e março? 
 
04. Antigamente uma expressão aritmética como a deste exemplo era chamada de carroção, por ser muito 

grande. Só para brincar um pouco, tente resolvê-Ia e verifique que o valor dela é 100. 

      8 4 3 7 3 15 5 3 2 19 7 6 2 12                

 
05.  Gabriel coleciona selos. Ele decidiu distribuir os novos selos que comprou em quatro páginas de seu 

álbum (I, II, III e IV).  
Associe cada página de selos à expressão numérica correspondente (A, B, C ou D). Confira o resultado 
calculando o valor da expressão e o número de selos. 

 



Matemática 

 

 
2

 
 
06. Um comerciante comprou 11 dúzias de maçãs e pagou R$ 87,00 por elas. Dessas maçãs, ele separou 8 que 

estavam impróprias para consumo e embalou as demais em saquinhos com 4 maçãs em cada um. Por 
quanto ele deve vender cada saquinho para que o lucro final na venda seja de R$ 37,00? 

 


