
 

 

Resolução Atividade Principal - MAT7_13ALG02 
 
A geladeira da casa de João estragou e não tem mais conserto. Ele decidiu 
que comprará uma nova e, para isso, iniciou pesquisas em lojas e sites 
buscando pelo modelo preferido,  valor acessível  e formas de pagamento. 
O quadro a seguir apresenta algumas das opções de pagamento e 
parcelamento.  

Quantidade de 
Parcelas 

Valor das parcelas 
(R$) 

2  1200,00 

3  800,00 

4  600,00 

Mantendo o padrão identificado na composição e número de parcelas, 
vamos ajudar João a ter mais opções de parcelamento?  Para isso, calcule o 
valor de cada parcela se a compra fosse efetuada em 10 parcelas. Em 
seguida, calcule para 15 parcelas. Nos dois casos, explique como você 
chegou ao resultado.  
 
Resolução: Inicialmente, vamos representar o valor de cada parcela, se a 
quantidade fosse 10 ou 15, por x e y. 
Agora, teremos que determinar o valor total da geladeira. Para isso, basta 
multiplicar uma das quantidades pelo valor da parcela. 
2 x 1200,00 = R$ 2400,00 

Quantidade de 
Parcelas 

Valor das parcelas 
(R$) 

2  1200,00 

3  800,00 

4  600,00 

10 x 

15 y 
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Depois de determinar o valor da geladeira, vamos determinar o valor de cada 
parcela. Devemos então dividir o valor total da geladeira pelo número de 
parcelas. 
Se fossem 10 parcelas:  
x = 2400 : 10 
x = 240 
Se fossem 15 parcelas:  
x = 2400 : 15 
x = 160 
 

Quantidade de 
Parcelas 

Valor das parcelas 
(R$) 

2  1200,00 

3  800,00 

4  600,00 

10 240,00 

15 160,00 

 
Para chegar ao resultado, nos dois casos, inicialmente foi determinado o valor 
total da geladeira. Em seguida,  dividimos o valor total da geladeira pela 
quantidade de parcelas. 
Observe que o padrão identificado no quadro,  quantidade de parcelas 
aumentando, o valor delas reduzindo, foi mantido.  
 
Agora, leia atentamente os questionamentos e registre as suas 
considerações no caderno.  
 

● O que acontece com o valor quando a quantidade de parcelas 
aumenta?  

 
Quando a quantidade de parcelas aumenta, o valor delas diminui. Quando a 
quantidade de parcelas dobra, o valor delas é dividido por dois. 
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● Qual relação existe entre as grandezas quantidade de parcelas e os 

valores respectivos? 
 
Podemos afirmar que essas grandezas “quantidades de parcelas” e “Valor das 
parcelas” são proporcionais. Quanto maior for a quantidade de parcelas, menor 
será o valor delas. Portanto, as grandezas são inversamente proporcional. 
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