
 
 

 
Cidinha e Eliane resolveram fazer a mesma receita de rocambole. Nas instruções 
os ingredientes do recheio deve conter 1 347 gramas. Elas irão colocar os 
mesmos ingredientes no recheio. Eliane irá colocar 475 gramas de batatas, 209 
gramas de milho. Cidinha colocará 345 gramas de milho, 584 gramas de carne, 
418 gramas de batatas. 
 
Será possível Eliane fazer a receita? Como ela poderá fazer para realizar a 
receita? 
 
A quantidade de ingredientes utilizado por Cidinha está de acordo com a receita? 
Que estratégia você pode utilizar para descobrir se ela tem a quantidade que 
necessita para o recheio? 
 
Se retirarmos o milho da receita do recheio, Cidinha e Eliane conseguirão fazer a 
receita com os ingredientes restantes, ou deverão acrescentar mais alguma 
quantidade. Em qual ingrediente? 
 
Se adicionasse 200 gramas de azeitonas a receita,qual seria a nova quantidade 
do recheio de Eliane e Cidinha? 
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