
 

 

Resolução da Atividade Principal - MAT6_01NUM03 
 
Questão: 
 
Para fazer determinado remédio para dores em comprimidos em uma farmácia 
de manipulação, é preciso: 1 decigrama da substância A, 1 centigrama da 
substância B e 1 miligrama da substância C.  
Kelly é a química responsável por manipular esse medicamento e ela precisa 
fazer o máximo possível desses comprimidos com os ingredientes que possui 
em estoque. Sabendo que no estoque Kelly tem 525g da substância A, 75g da 
substância B e 5g da substância C, quantos comprimidos ela conseguirá 
manipular? Quantas centenas de gramas aproximadamente terá o lote total de 
comprimidos?  
 
Resolução: 
Nesta questão, os alunos precisam analisar o valor decimal que compõe as 
quantidades específicas de cada substância e perceber que para fazer os 
comprimidos são necessárias as três substâncias, podendo sobrar, mas não 
faltar quantidades de cada uma delas. 
 
Substância A = possui 525 g em estoque e precisa de 0,1 g para cada 
comprimido. Logo, é suficiente para compor 5250 comprimidos. 
 
Substância B = possui 75 g em estoque e precisa de 0,01 g para cada 
comprimido. Logo, é possível para compor 7500 comprimidos. 
 
Substância C = possui 5 g em estoque e precisa de 0,001 g para cada 
comprimido. Logo, é possível compor 5000 comprimidos. 
 
Relacionando todos os ingredientes, pois um depende do outro para 
confeccionar cada comprimido, verifica-se que é possível fazer 5000 
comprimidos e que irão sobrar: 250 doses da substância A, 2500 doses da 
substância B e nenhuma dose da substância C. 
 
Ao todo, cada comprimido terá 0,111 gramas. Assim, 1000 comprimidos terão 
111 gramas e 5000 comprimidos terão 555 gramas. Esse valor está mais 
próximo de 6 centenas do que de 5 centenas de gramas. 
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