
 

 

Resolução da Atividade Principal - MAT8_14ALG05 
Ana comprou 3 pães de tamanhos e sabores diferentes para um café com as 
amigas. Ela observou que é possível partir cada pão no número de pedaços (N) 
indicado abaixo, registrando a respectiva quantidade de gramas de cada pedaço 
(Q): 

N  18  N   6  N    3 

Q  75  Q  50  Q  600 

a) Ana está pensando em partir todos os pães em pedaços de 150g. Nesse caso, 
em quantos pedaços ela irá partir cada um dos 3 pães?   
b) E se Ana resolver partir todos os pães em 6 pedaços, quantos gramas terá um 
pedaço de cada um dos pães? 
 
 
Resolução: 
 
Para obter pedaços de 150g do primeiro pão, Ana terá que dobrar a quantidade 
de gramas de cada pedaço. Então, ela precisará parti-lo na metade do número 
de pedaços, obtendo 9 pedaços de 150g cada.  

N  18  9 

Q  75  150 

 
Para obter pedaços de 150g do segundo pão, Ana terá que triplicar a quantidade 
de gramas de cada pedaço. Então, ela precisará parti-lo na terça parte do 
número de pedaços, obtendo 2 pedaços de 150g cada.  

N  6  2 

Q  50  150 

 
Para obter pedaços de 150g do terceiro pão, Ana precisará da quarta parte da 
quantidade de gramas de cada pedaço. Então, ela terá que quadruplicar o 
número de pedaços, obtendo 12 pedaços de 150g cada.  

N  3  12 

Q  600  150 
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Se Ana resolver partir todos os pães em 6 pedaços, já sabemos que cada pedaço 
do segundo pão terá 50g. 

N  6 

Q  50 

 
Para obter 6 pedaços do primeiro pão, ela terá que parti-lo na terça parte do 
número de pedaços. Então, cada pedaço desse pão terá o triplo da quantidade 
de gramas, ou seja, 225g.  

N  18  6 

Q  75  225 

 
Para obter 6 pedaços do terceiro pão, ela terá que parti-lo no dobro do número 
de pedaços. Então, cada pedaço desse pão terá a metade da quantidade de 
gramas, ou seja, 300g.  

N  3  6 

Q  600  300 

 
a) Ana comprou 3 pães de tamanhos e sabores diferentes para um café com as 
amigas. Ela observou que é possível partir cada pão no número de pedaços (N) 
indicado abaixo, registrando a respectiva quantidade de gramas de cada pedaço 
(Q): 

N  18  N   6  N    3 

Q  75  Q  50  Q  600 
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