Atividade Complementar - MAT6_12ALG03
1) Dois amigos entraram num consórcio dividindo a mesma cota. Carlos paga
uma parte e Mauro paga o dobro. Neste mês vão receber R$ 6.000,00. Como
devem dividir essa quantia?
2) A vovó Ana abriu um cofrinho de moedas que juntou para seus netos Bia,
Carla, Diego, Eduardo e Marcos. A vovó contou R$125,00. Que quantia ela deve
separar para as meninas e para os meninos?
[Desafio] João é pai de Ana, Duda e Caio. O Sr. João resolveu juntar moedas em
cofrinhos para seus filhos e, para isso, comprou dois cofres, um para as meninas
e outro para os meninos. Todos os dias ele guarda no cofre uma moeda de
mesmo valor para cada um de seus filhos. Depois de um tempo juntando as
moedas, as meninas pediram ao pai para abrirem o cofre e contaram as moedas
que somaram a quantia de R$69,30. Ana quer saber que quantia há no cofre de
Caio, e Duda quer saber que quantia o pai conseguiu juntar no total. Descubra a
resposta para as perguntas das duas irmãs.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atividade Complementar - MAT6_12ALG03
1) Dois amigos entraram num consórcio dividindo a mesma cota. Carlos paga
uma parte e Mauro paga o dobro. Neste mês vão receber R$ 6.000,00. Como
devem dividir essa quantia?
2) A vovó Ana abriu um cofrinho de moedas que juntou para seus netos Bia,
Carla, Diego, Eduardo e Marcos. A vovó contou R$125,00. Que quantia ela deve
separar para as meninas e para os meninos?
[Desafio] João é pai de Ana, Duda e Caio. O Sr. João resolveu juntar moedas em
cofrinhos para seus filhos e, para isso, comprou dois cofres, um para as meninas
e outro para os meninos. Todos os dias ele guarda no cofre uma moeda de
mesmo valor para cada um de seus filhos. Depois de um tempo juntando as
moedas, as meninas pediram ao pai para abrirem o cofre e contaram as moedas
que somaram a quantia de R$69,30. Ana quer saber que quantia há no cofre de
Caio, e Duda quer saber que quantia o pai conseguiu juntar no total. Descubra a
resposta para as perguntas das duas irmãs.

