
 
 

O preço do tomate sofreu dois aumentos consecutivos nos dois últimos meses,                       
de 20% e de 40%, respectivamente. Neste mês sofreu uma redução de 50%,                         
passando a custar R$ 4,20. Calcule o preço do tomate antes dos reajustes. 
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