
 
 

Atividades complementares - MAT4_09NUM05 
 
1. Na loja “Alegria Alegria”, mamãe comprou duas bonecas e um carrinho para 
meus irmãos e para mim. Como ela já é cliente antiga da loja, teve um desconto 
de R$30,00 no pagamento. Se mamãe pagasse as compras parceladas em três 
vezes, quanto pagaria por cada parcela, sabendo que o preço de cada boneca é 
R$90,00 e o carrinho custa R$30,00?  
 
2.Na fábrica de bolos “Vovó Jurema”, um bolo recheado médio custa R$15,00 e 
um bolo recheado pequeno custa R$10,00. 
Com a promoção “Cartão Fidelidade”, em cada compra de dois bolos médios, o 
cliente recebe um desconto de R$5,00 e na compra de dois bolos pequenos, 
recebe um desconto de R$3,00. 
Luana e Paula já compraram esse mês seis bolos médios e dois bolos pequenos. 
Quanto cada uma já pagou, se resolveram dividir as despesas com os bolos? 
 
3. Desafio 
Se eu tivesse R$20,00 a mais do que tenho, poderia comprar um sapato e duas 
calças que custam ao todo R$184,00. 
Sabendo que o sapato custa R$80,00, quanto sobrará de  troco se eu comprar 
somente uma calça e o sapato?  
__________________________________________________________________________________ 
 
1. Na loja “Alegria Alegria”, mamãe comprou duas bonecas e um carrinho para 
mim e meus irmãos. Como ela já é cliente antiga da loja, teve um desconto de 
R$30,00 no pagamento. Se mamãe pagasse as compras parceladas em três 
vezes, quanto pagaria por cada parcela, sabendo que o preço de cada boneca é 
R$90,00 e o carrinho custa R$30,00? 
 
2.Na fábrica de bolos “Vovó Jurema”, um bolo recheado médio custa R$15,00 e 
um bolo recheado pequeno custa R$10,00. 
Com a promoção “Cartão Fidelidade”, em cada compra de dois bolos médios, o 
cliente recebe um desconto de R$5,00 e na compra de dois bolos pequenos, 
recebe um desconto de R$3,00. 
Luana e Paula já compraram esse mês seis bolos médios e dois bolos pequenos 
Quanto cada uma já pagou, se resolveram dividir as despesas com os bolos? 
 
3. Desafio 
Se eu tivesse R$20,00 a mais do que tenho, poderia comprar um sapato e duas 
calças que custam ao todo R$184,00. 
Sabendo que o sapato custa R$80,00, quanto sobrará de  troco se eu comprar 
somente uma calça e o sapato? 

 


