
 

 

Resolução da atividade principal - MAT8_14ALG01 

 
Roberta quer fazer um doce bem saboroso para a festa de sua filha.  
Ela fez algumas misturas para experimentarem, colocando as quantidades  
de colheres de leite condensado (L) e de chocolate em pó (C) indicadas 
abaixo: 

L 2  L 4  L 5  L 10 

C 1  C 3  C 2  C 3 

Roberta verificou que 1 lata de leite condensado equivale a 20 colheres de 
leite condensado. Usando todo o conteúdo de 1 lata de leite condensado, 
quantas colheres de chocolate em pó devem ser misturadas para obter os 
mesmos sabores de cada uma das misturas que ela fez para 
experimentarem?  
 
Resposta: 
 
Sabemos que Roberta verificou que 1 lata de leite condensado equivale a 20 
colheres de leite condensado. 
 
Como 20 : 2 = 10, podemos fazer 10 misturas do primeiro tipo. Então 
multiplicamos o número de colheres de cada ingrediente por 10. 

L  2  20 

C  1  10 

 
Do mesmo modo: 
 
20 : 4 = 5, podemos fazer 5 misturas do segundo tipo. Então multiplicamos o 
número de colheres de cada ingrediente por 5. 

L  4  20 

C  3  15 

 
20 : 5 = 4, podemos fazer 4 misturas do terceiro tipo. Então multiplicamos o 
número de colheres de cada ingrediente por 4. 

L  5  20 
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C  2  8 

 
20 : 10 = 2, podemos fazer 2 misturas do quarto tipo. Então multiplicamos o 
número de colheres de cada ingrediente por 2. 

L  10  20 

C  3  6 

 
Assim, ao conteúdo de 1 lata de leite condensado, devem ser misturadas 10 
colheres de chocolate em pó para obter o mesmo sabor da primeira mistura, 15 
colheres para a segunda, 8 colheres para a terceira e 6 colheres para a quarta 
mistura.  
 
Considerando que o sabor escolhido pela filha de Roberta foi o da terceira 
mistura apresentada, quantas colheres de chocolate em pó ela precisará 
misturar a 2 latas de leite condensado? E para obter esse mesmo sabor 
usando apenas 1 colher de chocolate em pó, quantas colheres de leite 
condensado serão necessárias? 
 
Resposta: 
 
Como o sabor escolhido pela filha de Roberta foi o da terceira mistura 
apresentada e já concluímos que a 1 lata de leite condensado devem ser 
misturadas 8 colheres de chocolate em pó para obter esse mesmo sabor, então 
para usar 2 latas de leite condensado teremos que fazer 2 misturas desse 
mesmo tipo. Assim, multiplicamos a quantidade de cada ingrediente por 2. 
 

Leite condensado (latas)  1  2 

Chocolate em pó (colheres)  8  16 

 
Portanto, a 2 latas de leite condensado ela precisará misturar 16 colheres de 
chocolate em pó. 
 
Para obter o sabor da terceira mistura usando apenas 1 colher de chocolate em 
pó, vamos considerar as medidas dessa mistura, onde foram utilizadas 5 
colheres de leite condensado para 2 colheres de chocolate em pó.  
Como queremos usar a metade da quantidade de chocolate, teremos que fazer 
a metade dessa mistura. Assim, dividimos a quantidade de cada ingrediente por 
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2. 
 

Leite condensado (colheres)  5  2,5 

Chocolate em pó (colheres)  2  1 

 
Portanto, para 1 colher de chocolate em pó serão necessárias 2,5 colheres de 
leite condensado. 
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