
 
 

01. Na padaria de certa cidade, 10 pães eram vendidos por R$ 5,00. Após um 
aumento no preço do trigo, os mesmos 10 pães passaram a ser vendidos por R$ 
6,00. Calcule o preço de um pão nessa padaria antes e depois do aumento, e 
também o percentual de reajuste, usando o cálculo mental. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
02. O preço de um carro popular novo era de R$ 30.000,00 no ano de 2015. 
Contudo, foram feitos dois reajustes diferentes: um aumento de 10% em 2016 e 
uma redução de 15% no valor em 2017. Usando cálculo mental, quanto passou a 
ser seu preço nos anos de 2016 e 2017?  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
03. Segundo o Censo de 2017, uma determinada cidade, teve sua população 
reduzida em 10%, se comparado ao mesmo período do ano anterior, passando a 
ter de 135.000 habitantes. Com esses dados, calcule a população dessa cidade 
no final do ano de 2016. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
03. [DESAFIO] Segundo o Censo 2017, uma determinada cidade, teve sua 
população reduzida em 10%, se comparado ao mesmo período do ano anterior, 
passando a ter de 135.000 habitantes. Com esses dados, calcule a população 
dessa cidade no final do ano de 2016. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

 


