EDUCAÇÃO DE JOVENS, ADULTOS E IDOSOS – EJA
EJA II: Matemática
MÓDULO: II
HABILIDADES:
•

Resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais da matemática.
AULA DE MATEMÁTICA
PROBLEMAS ENVOLVENDO AS QUATRO OPERAÇÕES

Agora que você já sabe fazer as quatros operações vamos realizar as atividades abaixo no
seu caderno. Você pode tirar a dúvida com seu professor sempre que necessário.
Agora é com você!!!
1) No ano de 1992, os candidatos ao vestibular de uma faculdade foram distribuídos em 112
salas de 35 lugares cada uma. Tendo sido necessário, ainda, formar uma classe incompleta
com 18 candidatos, quantos candidatos havia para o vestibular dessa faculdade?
2) Eu e mais quatro amigos fomos a um restaurante. A conta de 65 reais foi dividida igualmente
entre nós. Paguei a minha parte e fiquei ainda com 11 reais. Qual a quantia que eu tinha
quando entrei no restaurante?
3) O dobro de um número adicionado 123, vamos obter 501. Calcule esse número.
4) Multiplique 25 pela soma de 106 com 134. A seguir, divida o resultado por 100. Qual é o
número natural que você vai obter?
5) A soma de dois números naturais é 175. A diferença entre esses números é 19. Determine
os dois números.
6) Um ônibus sai de um bairro e vai até a praça central de uma cidade, retornando a seguir ao
bairro. No percurso de ida, 47 passageiros pagaram passagem e, na volta, 34 passageiros
foram os pagantes. Se a passagem custa 2 reais, quanto a empresa arrecadou nessa ida e
volta?

7) Cristina foi a uma livraria para comprar 5 cadernos e 1 livro. O total da conta foi 22 reais.
Como o livro custou 7 reais e todos os cadernos têm o mesmo preço, quanto ela pagou por
cada caderno?
8) Perguntaram a Helena a sua idade e ela respondeu: "Se ao dobro da minha idade você
adicionar 25 anos obterá 57 anos ". Qual é a idade de Helena?
9) Duas pessoas têm juntas 70 anos. Subtraindo-se 10 anos da idade da mais velha e
acrescentando-se os mesmos 10 anos à idade da mais jovem, as idades ficam iguais. Qual é
a idade de cada pessoa?
10) Numa partida de basquete, Júnior fez o triplo dos pontos feitos por Manuel. Os dois juntos
marcaram 52 pontos. Quantos pontos Júnior marcou nessa partida?
11) Roberto foi comprar 8 máquinas. O vendedor verificou o preço de cada máquina e, como
o pagamento era à vista, fez um desconto de 200 reais. Com isso, Roberto pagou 1800 reais
pelas 8 máquinas. Qual era o preço de cada máquina antes do desconto?
12) Se Gláucia tivesse 17 reais a mais do que tem, poderia comprar um par de sapatos que
custa 52 reais e um calça que custa 72 reais. Qual é a quantidade que Gláucia tem?
13) Sérgio e Carlinhos compraram 200 figurinhas. Destas, 36 eram repetidas. Das figurinhas
restantes, couberam a Carlinhos 10 figurinhas a mais que a Sérgio. Quantas figurinhas
couberam a Carlinhos?
14) Os alunos e professores do 4º ano farão uma excursão cultural. São 120 alunos e 5
professores, que irão em 5 ônibus alugados. Quantas pessoas deverão ir em cada ônibus,
sabendo-se que em cada ônibus deve ir o mesmo número de pessoas?
15) Quantas equipes de voleibol puderam ser formadas com 50 alunos, sabendo que cada
equipe é composta por 12 jogadores? Quantos alunos ficarão fora das equipes?

