Atividade 2 – Problemas sobre as 4 operações
Aluno:

Questão 1
Uma pessoa fez uma compra em um supermercado no valor de R$ 77,00. Ao efetuar o pagamento com
uma nota de R$ 100,00, o operador de caixa informou-lhe que dispunha apenas de notas de R$ 10,00
para o troco. O cliente verificou que ainda tinha em sua carteira R$ 73,00, sendo três notas de R$ 10,00,
oito notas de R$ 5,00 e três moedas de R$ 1,00.
O menor valor que o cliente deve repassar ao operador de caixa, para facilitar o troco, considerandose o dinheiro que tinha em sua carteira, é:
a) R$ 103,00
b) R$ 107,00
c) R$ 113,00
d) R$ 117,00
e) R$ 123,00

Questão 2
Um supermercado realiza uma promoção com o objetivo de diminuir o consumo de sacolas plásticas: o
cliente que não utilizar as sacolas disponíveis no mercado terá um desconto de R$ 0,03 a cada cinco
itens registrados no caixa. Um participante dessa promoção comprou 215 itens e pagou R$ 155,00.
Determine o valor, em reais, que esse cliente pagaria se fizesse as mesmas compras e não participasse
da promoção.

Questão 3
Cada grama de sal de cozinha contém 0,4 grama de sódio, íon essencial para o organismo, pois facilita
a retenção de água. Porém, o consumo excessivo de sal pode sobrecarregar o sistema cardiovascular.
O Ministério da Saúde recomenda a ingestão de 5 gramas de sal por dia, entretanto pesquisas apontam
que os brasileiros consomem, em média, 10 gramas de sal diariamente.
A tabela a seguir mostra a quantidade de sódio (em miligramas) presente em alguns alimentos.

Disponível em: http://www.drauziovarella.com.br/hipertensao/o-sal-na-dieta.
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Com base na tabela, o número de refeições com uma bebida, um prato e uma sobremesa que não
ultrapassa o limite diário de sódio recomendado pelo Ministério da Saúde é igual a
a) 8
b) 5
c) 4
d) 3
e) 2

Questão 4
Considere a proposta, elaborada por um cidadão interessado em melhorar o sistema penitenciário:
Durante o período da pena, o presidiário tem a opção de trabalhar, no próprio presídio, nos dias em que
ele escolher, exceto aos sábados e domingos, e cada três dias de trabalho reduz um dia da sua pena.
De acordo com essa proposta, se um presidiário, condenado a 364 dias de detenção, resolver trabalhar
todos os dias possíveis desde o seu ingresso no presídio, terá direito à liberdade t dias antes de completar
a pena. Determine t.

