
 
 

 

Resolução da Atividade Complementar - MAT8_07NUM01 
 
1. Em uma cidade em que as passagens de ônibus custam R$ 3,20, a partir do 
próximo mês, o preço das passagens sofrerá um reajuste de 25%. Qual será o 
novo valor das passagens? 

(A) R$ 3,25 
(B) R$ 3,45 
(C) R$ 4,00 
(D) R$ 4,25 

 
Resolução: 
No início do texto base é dito que as passagens custam R$ 3,20 e sofrerão um 
reajuste de 25%, ou seja, um acréscimo no próximo mês. Veja duas maneiras 
para resolver este problema.  
 
Solução 1 
Basta calcular 25% de 3,20 = 0,25 . 3,20 = R$ 0,80. Como tratamos de acréscimo, 
devemos adicionar este resultado ao valor de referência, no caso, 3,20. Portanto 
teremos 3,20 + 0,80 = R$ 4,00, alternativa C. 
 
Solução 2 
Como o preço (100%) sofrerá um acréscimo de 25%, então teremos 100% + 25% 
= 125% de 3,20 = 1,25 (fator de acréscimo) . 3,20 = R$ 4,00, alternativa C. 
 
 
2. Em uma promoção do Dia do Professor, um livro que custava R$ 120,00 será 
vendido por R$ 90,00. 
Nessa oferta, o desconto é de:    

(A) 90% 
(B) 30% 
(C) 27% 
(D) 25% 
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Resolução: 
 
O livro custava R$ 120,00, passando a custar R$ 90,00, logo um desconto de R$ 
30,00, daí teremos 30 : 120 = 0, 25 = 25% de desconto. Conferindo o resultado 
usando o fator de redução 0,75 , teremos 120 . 0,75 = R$ 90,00, preço final da 
bolsa. Portanto desconto de 25%, alternativa D. 
 
 
3. [Desafio] O litro da gasolina de certa cidade passou por duas mudanças de 
preço em duas semanas consecutivas. Na primeira semana, sofreu um aumento 
de 15% e, na segunda semana, uma redução de 10%. Sabendo que o preço final 
do combustível passou a ser R$ 4,14, o preço inicial, antes das mudanças de 
preço do litro de combustível, era de...? 

(A) R$ 4,00 
(B) R$ 4,05 
(C) R$ 4,10 
(D) R$ 4,20 

 
Resolução: 
O combustível passou por duas mudanças de preço consecutivas, um aumento 
de 15% (fator de aumento 1,15) e uma redução de 10% (fator de redução 0,90). 
Portanto atribuindo uma incógnita x ao valor inicial do combustìvel, teremos a 
seguinte equação: x. 1,15 . 0,90 = 4,14, portanto x . 1,035 = 4,14, resolvendo a 
equação, teremos x = 4,14 : 1,035 = R$ 4,00, alternativa A.  
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