
 
 

Alan, Bruno, Camila e Daniela foram a um restaurante comemorar a contratação de Camila no 
escritório onde os outros três amigos já trabalham há alguns anos. Na hora de pagar a conta, 
Camila dividiu o valor entre os quatro e pagou exatamente um quarto da conta. Os outros amigos, 
mais familiarizados entre si, pagaram de acordo com o que tinham no bolso, que nos três casos 
era um pouco a mais ou um pouco a menos do que lhes cabia oficialmente.  
Assim, Bruno pagou  da conta, Daniela pagou um valor entre o de Bruno e o de Camila e Alan5

26  
pagou o restante. Considere que cada amigo pagou uma quantidade inteira de reais e que o valor 
da conta foi menos de R$100,00. A partir dessa situação, responda :  
a) Se Daniela pagou algo entre Bruno e Camila, qual fração da conta pode ter sido paga por 
Daniela?  
b) De acordo com a fração da conta paga por Daniela, você consegue descobrir qual fração foi 
paga por Alan?  
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