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Senhores Pais, queridos Estudantes,

O Projeto “Aprendendo em casa pelas ondas do Rádio” tem como objetivo minimizar o 
distanciamento dos estudantes da Rede Municipal de Educação das atividades escolares em virtude da 
suspensão das aulas no período que perdurar o isolamento social, medida necessária no combate a expan-
são do coronavírus no Município de Parintins.

Esta APOSTILA não substitui o trabalho que o professor desenvolverá no seu retorno à sala de aula 
para as atividades presenciais, mas é uma forma de ajuda-lo a rever os conteúdos que foram ministra-
dos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática no primeiro bimestre, bem como adquirir novas 
aprendizagens.

Como parte do Projeto você está recebendo esta APOSTILA elaborada por pedagogos e técnicos 
da SEMED com a colaboração dos professores das escolas da Rede Municipal de Educação. Este instru-
mento de aprendizagem o colocará em contato com Objetos do Conhecimento (conteúdos) através das 
atividades nele contidas podendo ampliar com os recursos dos Livros Didáticos que você tem em casa e 
outras fontes de pesquisa disponíveis.

As aulas correspondentes aos conteúdos programáticos cujas atividades estão contempladas nesta 
APOSTILA serão transmitidas em cadeia pelas Rádios da Cidade. Ouça as aulas, faça as suas anotações, 
transcreva em seu caderno e responda as atividades propostas conforme as orientações dos professores e a 
colaboração dos pais e familiares. No retorno, as atividades da APOSTILA serão revisadas pelos profes-
sores, com o objetivo de reforçar a aprendizagem.

Fique em casa!

Atenciosamente,
FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA

Prefeito de Parintins
JOÃO RIBEIRO COSTA

Secretário Municipal de Educação
Equipe de Elaboração
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LÍNGUA  PORTUGUESA - 7º ANO

As muitas faces do mar
1 Isto não é “papo furado”, mas um assunto de grande 

importância para todos aqueles

2 que pretendem dar um passeio de lancha a motor ou 
de barco a vela. Atenção, pois,

3 aos utilíssimos boletins para os pescadores. Aconte-
ce que o mar ao largo, ele tem muito

4 de potro selvagem. É preciso saber “cavalgá-lo”, se-
não...

5 Vamos então dar uma olhada em nos-
sa tabela para nos orientarmos por ela. O mar 
6 tem muitos adjetivos “técnicos”, que indicam o esta-

do de suas águas. Por exemplo, “mar

7 curto” significa que as ondas são pequenas e fre-
quentes ; “alto”, ondas altas; “comprido”,

8 quando a onda é longa, lenta e sem borrifos; “sujo”, 
na superfície aparecem quantidades

9 de plâncton (organismos microscópios, vegetais e 
animais, que flutuam nas águas); e,

10 por fim, “mar sem fundo”, quando a profundidade é 
muito grande e as costas inaces-

11 síveis. Aos futuros estudantes de Direito, lembra-
mos que o “mar territorial” é o que se

12 estende por várias milhas da costa de um país e que 
permanece sob a soberania do mesmo.

(Disney, Walt. Manual do escoteiro mirim. São Paulo: Abril, 1971.)

01. Leia o fragmento:

“Isto não é papo furado (...)” (L. 1)

Essa primeira informação do texto pretende mostrar 
que ele:

a) não é uma notícia de jornal. 
b) não é uma carta de amor. 
c) não é uma fábula. 
d) não é uma conversa-fiada.

02. Leia os fragmentos retirados do texto:

“(...) ‘mar curto’ significa que as ondas são 

pequenas e frequentes;” (L. 6-7) 
“(...) por fim, ‘mar sem fundo’, quando a pro-
fundidade é muito grande e as costas 
inacessíveis.” (L. 10-11)

As palavras “frequentes” e “inacessíveis” signifi-
cam respectivamente:

a) amiudado/incompreensível. 
b) repetido/que não se pode alcançar. 
c) habitual/intratável. 
d) comum/insociável.

03. Os adjetivos técnicos, que constam na tabela de 
orientação, são usados para:

a) descrever poeticamente o mar. 
b) indicar o estado das águas do mar, com fins objeti-
vos.
c) orientar somente os pescadores que navegam em 
alto-mar. 
d) indicar os locais seguros para passeios.

04. Em “e, por fim, (...)” (L. 9-10), encontramos uma 
ideia de:

a) tempo. 
b) lugar. 
c) conclusão. 
d) condição.

05. Leia os fragmentos retirados do texto:

“Atenção, pois, aos utilíssimos boletins para 
os pescadores.” (L. 2-3)
“(...) ele tem muito de potro selvagem.”(L. 3-4)

De acordo com o texto, podemos substituir as expres-
sões sublinhadas por:

a) publicação de circulação interna/égua nova indo-
mável. 
b) documento com nota de aluno/cavalo arisco. 
c) texto informativo/cavalo novo não-domesticado. 
d) documento de navegação/cavalo velho não-domes-
ticado.

06. Em “Acontece que o mar ao largo (...)” (L. 3), a 
expressão sublinhada significa:

a) na costa. 
b) em alto-mar. 
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c) mar profundo. 
d) em sua grande extensão.

07. Leia o trecho:

“(...) ele tem muito de potro selvagem. É pre-
ciso saber ‘cavalgá-lo’, senão ...” (L. 3-4)

Nesse trecho, as reticências finais indicam:

a) surpresas. 
b) mistérios. 
c) medos. 
d) problemas.

08. Leia:

“Por exemplo, ‘mar curto’ significa que as 
ondas são pequenas e frequentes; ‘alto’, on-
das altas; ‘comprido’, quando a onda é longa, 
lenta e sem borrifos; ‘sujo’, na superfície apa-
recem quantidades de plâncton (organismos 
microscópios, vegetais e animais, que flutuam 
nas águas); e, por fim, ‘mar sem fundo’, quan-
do a profundidade é muito grande e as costas 
inacessíveis.” (L. 6-11)

O termo sublinhado, e, acrescenta mais uma caracte-
rística ao:

a) mar profundo. 
b) mar sujo. 
c) mar comprido. 
d) mar sem fundo.

09. O Texto 1 que você acabou de ler tem o objetivo 
de:

a) fornecer boletins sobre as condições marítimas 
para a navegação. 
b) dar aos navegantes conhecimentos importantes 
sobre o mar. 
c) descrever os vários tipos de ondas em alto-mar. 
d) divulgar a opinião dos especialistas sobre a nave-
gação em alto-mar.

Critério
1 Os náufragos de um transatlântico, dentro de 
um barco salva-vidas perdido em alto-

2 mar, tinham comido as últimas bolachas e con-
templavam a antropofagia como único

3 meio de sobrevivência.

4 — Mulheres primeiro — propôs um cavalheiro.

5 A proposta foi rebatida com veemência pelas 
mulheres. Mas estava posta a questão:

6 que critério usar para decidir quem seria sacrifi-
cado primeiro para que os outros não

7 morressem de fome?

8 — Primeiro os mais velhos — sugeriu um jovem.

9 Os mais velhos imediatamente se uniram num 
protesto. Falta de respeito!

10 (...)

11 Por que não os mais jovens, sempre tão dis-
postos aos gestos nobres?

12 — Somos, teoricamente, os que têm mais tem-
po para viver — disse um jovem.

13 (...)

14 — Então os mais gordos e apetitosos.

15 — Injustiça! — gritou um gordo. — Temos 
mais calorias acumuladas e, portanto,

16 mais probabilidade de sobreviver de forma na-
tural do que os outros.

17 (...)

18 Era um dilema.

19 É preciso dizer que esta discussão se dava 
num canto do barco salva-vidas, ocupado

20 pelo pequeno grupo de passageiros de primei-
ra classe do transatlântico, sob os olhares

21 dos passageiros de segunda e terceira classe, 
que ocupavam todo o resto da embarcação e

22 não diziam nada. Até que um deles perdeu a 
paciência e, já que a fome era grande, inquiriu:

23 — Cumé?

24 Recebeu olhares de censura da primeira clas-
se. Mas como estavam todos, literal-

25 mente, no mesmo barco, também recebeu uma 
explicação.

26 — Estamos indecisos sobre que critério utilizar.

27 — Pois eu tenho um critério — disse o passa-
geiro de segunda.

28 — Qual é?

29 — Primeiro os indecisos.

30 Esta proposta causou um rebuliço na primeira 
classe acuada.

31 (...)
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32 Em seguida levantou-se um ajudante de ma-
quinista e pediu calma. Queria falar.

33 — Náufragas e náufragos — começou. — 
Neste barco só existe uma divisão real, e

34 é a única que conta quando a situação chega a 
este ponto. (...) É entre minoria e maioria.

35 E, apontando para a primeira classe, gritou:

36 — Vamos comer a minoria!

37 Novo rebuliço. Protestos. Revanchismo, não, 
mas a maioria avançou sobre a minoria.

38 A primeira não era a primeira em tudo? Pois 
seria a primeira no sacrifício.

39 Não podiam comer toda a primeira classe, in-
discriminadamente, no entanto. Ainda

40 precisava haver critérios. Foi quando se lem-
braram de chamar o Natalino. O chefe da

41 cozinha do transatlântico.

42 (...) com toda a agitação, o barco salva-vidas 
virou e todos, sem distinção de classes,

43 foram devorados pelos tubarões. Que, como 
se sabe, não têm nenhum critério.

(Veríssimo, Luís Fernando. O nariz & outras crônicas. São Paulo: Ática, 1995.)

10. Leia os trechos:

“— Primeiro os mais velhos — sugeriu um 
jovem.” (L. 8)

“—Pois eu tenho um critério — disse o pas-
sageiro de segunda.” (L. 27)

As orações sublinhadas, nos trechos acima, são ditas 
pelo:

a) passageiro de segunda classe. 
b) narrador observador. 
c) jovem passageiro. 
d) personagem narrador.

 
11. Leia a frase:

“- Estamos indecisos sobre que critério utili-
zar.” (L. 26)

De acordo com a leitura do texto, essa frase expõe a fala:

a) dos passageiros de terceira classe. 
b) do ajudante de maquinista. 
c) dos passageiros de primeira classe. 
d) do narrador.

12. Leia os períodos abaixo:

“(...) sob os olhares dos passageiros de se-
gunda e terceira classes, que ocupavam 
todo o resto da embarcação e não diziam 
nada. Até que um deles perdeu a paciên-
cia e, já que a fome era grande, inquiriu: 

— Cumé?” (L. 20-23)

O termo sublinhado pode ser substituído, mantendo o 
mesmo sentido por:

a) Já decidiram quem vai ser comido? 
b) O que está havendo? 
c) Como vamos chegar à terra firme? 
d) Há tubarões no mar?

13. Comparando o Texto 1 (As muitas faces do mar) 
e o Texto 2 (Critério), podemos afirmar que:

a) o texto 1 fornece informações relevantes sobre o 
mar e seu comportamento. 
b) ambos fornecem informações objetivas sobre o 
mar, com pontos de vistas diferentes. 
c) o texto 2 traz uma notícia de jornal que exemplifica 
os perigos do mar. 
d) ambos narram uma história de náufragos e as téc-
nicas de sobrevivência.

14. Leia o trecho:

“— Náufragas e náufragos — começou. — 
Neste barco só existe uma divisão real, e é a 
única que conta quando a situação chega a este 
ponto. É entre minoria e maioria.”(L. 33-34)

O trecho sublinhado indica a fala:

a) do autor. 
b) dos passageiros de terceira classe. 
c) do narrador personagem. 
d) do ajudante de maquinista.

15. Com base na leitura do texto, pode-se afirmar que 
o dilema inicial dos náufragos era:

a) praticar ou não a antropofagia. 
b) escolher os primeiros passageiros a serem sacrifi-
cados. 
c) dividir racionalmente a comida que conseguiram 
salvar do naufrágio. 
d) escolher a classe de passageiros que deveria ser 
sacrificada em prol da sobrevivência da maioria.

16. A s reticências entre parênteses no texto indicam:

a) suspensão do pensamento. 
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b) supressão de partes do texto original. 
c) surpresa. 
d) mistério.

17. O autor Luís Fernando Veríssimo usa, no texto, 
uma linguagem simples e cômica para:

a) descrever o naufrágio de um transatlântico e o esta-
do dos sobreviventes. 
b) narrar o drama dos sobreviventes na luta pela vida. 
c) informar à população a situação de desespero dos 
sobreviventes. 
d) expor, com ironia, comportamentos humanos.

18. Leia:

“Novo rebuliço. Protestos. Revanchismo, não, 
mas a maioria avançou sobre a minoria.” (L. 37)

Ocorre novo rebuliço e protestos devido:

a) ao critério de escolha apresentado pelo ajudante de 
maquinista. 
b) à falta de critério na escolha da maioria para o sa-
crifício. 
c) à convocação do cozinheiro para escolher quem 
seria sacrificado. 
d) à imposição da primeira classe em escolher os 
mais gordos.

19. Leia o fragmento:

“(...) quem seria sacrificado primeiro para que 
os outros não morressem de fome?” (L. 6-7)

A expressão sublinhada introduz:

a) uma explicação. 
b) uma adição. 
c) uma concessão. 
d) uma contrariedade.

O pombo
 
1 Vinícius de Morais contava ter ouvido de sua tia-a-
vó, senhora idosa muito boazinha, 
2 que um dia ela estava na sala de jantar, em sua casa 
do interior, quando um lindo pombo 
3 pousou na janela. A senhora foi se aproximando 
devagar e conseguiu pegar a ave. Viu 
4 então que em uma das patas havia um anel metálico 
onde estavam escritas umas coisas. 
5 — Era um pombo-correio, titia. 
6 — Pois é. Era muito bonitinho e mansinho mesmo. 

Eu gosto muito de pombo. 
7 — E o que foi que a senhora fez ? 
8 A senhora olhou Vinícius com ar de surpresa, como 
se a pergunta lhe parecesse pueril: 
9 — Comi, uai.

(BRAGA, Rubem. Recado de primavera. Rio de Janeiro: Record, 1984.)

20. Leia os trechos:

“Viu então que em uma das patas havia um 
anel metálico onde estavam escritas umas 
coisas.
— Era um pombo-correio, titia.” (L. 3-5)

O travessão que aparece no trecho indica a fala:

a) de um outro sobrinho da senhora. 
b) de Vinícius de Morais. 
c) de um personagem observador. 
d) do autor Rubem Braga.

21. Leia o fragmento:

“Eu gosto muito de pombo” (L. 6)

No texto, “gosto muito” significa que:

a) a tia gosta muito de comer pombo. 
b) a tia gosta de proteger os pombos. 
c) a tia admira a beleza da plumagem da ave. 
d) a tia admira a mansidão da ave.

22. Leia o último parágrafo retirado do texto:

“A senhora olhou Vinícius com ar de surpre-
sa, como se a pergunta lhe parecesse pueril:
— Comi, uai.” (L. 8-9)
Agora leia os significados possíveis para

Ar: atmosfera; semblante; fisionomia; seme-
lhança.

Pueril: relativo à infância; próprio da infân-
cia; ingênua; fútil.

No texto, pode-se substituir as palavras destacadas 
por:

a) atmosfera/ingênua. 
b) semblante/ingênua. 
c) semelhança/fútil. 
d) atmosfera/fútil.

23. Leia o fragmento:

“— Comi, uai.” (L. 9)

Substitua o termo sublinhado, mantendo o mesmo 
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sentido, por:

a) imediatamente. 
b) obviamente. 
c) rapidamente. 
d) sem pensar.

24. De acordo com o texto, o pombo foi capturado 
com facilidade pela senhora porque era:

a) lindo. 
b) mansinho. 
c) bonitinho. 
d) arisco.

25. Comparando os Textos 2 (Critério) e 3 (O pombo), 
podemos afirmar que:

a) os 2 textos são fábulas. 
b) os 2 textos são descritivos. 
c) os 2 textos são narrativos. 
d) os 2 textos são argumentativos.

Um passarinho contou
1 Ele era um menino nordestino que gostava de ouvir 

as melodias da natureza,

2 conheceu a poesia de cordel e, com nome de ave 
encantadora, se tornou o maior poeta

3 popular do Brasil. Assim pode ser resumido o “lon-
go poema de 93 anos”, a história de

4 Antônio Gonçalves da Silva, o Patativa do Assaré. 
O livro de Fabiano dos Santos e

5 Mariza Viana narra de forma bonita e sucinta a tra-
jetória do cearense que encantou o

 6 país com seu lirismo caboclo.

7 Patativa do Assaré: O Poeta Passarinho

8 Fabiano dos Santos e Mariza Viana

9 Edições Demócrito Rocha, 2005.
(In: Revista Discutindo Literatura. Edição Especial, Literatura Infantil e Juvenil nº 3. 

São Paulo, Escala Educacional, 2009.)

26. O objetivo do texto é:

a) contar a história do poeta Patativa do Assaré. 
b) refletir sobre o poder da poesia produzida por Pata-
tiva do Assaré. 
c) apresentar informações sobre o livro “Patativa do 
Assaré: O Poeta Passarinho”, de Fabiano dos Santos e 

Mariza Viana. 
d) explicar como Fabiano dos Santos e Mariza Viana 
produziram o livro “Patativa do Assaré: O Poeta Pas-
sarinho”.

27. O livro “Patativa do Assaré: O Poeta Passari-
nho” narra

a) as aventuras de um menino nordestino que gostava 
de música. 
b) as aventuras de um menino que se transformou em 
uma ave encantadora. 
c) a trajetória de Fabiano Santos e Mariza Viana. 
d) a trajetória do poeta que encantou o Brasil com sua 
poesia.

28. De acordo com o texto, a história de Patativa do 
Assaré pode ser assim resumida

a) gostava de ouvir música popular quando menino, 
transformando-se, anos depois, em um grande poeta.
b) gostava de ouvir os sons da natureza desde crian-
ça, conheceu a poesia de cordel, tornou-se um grande 
poeta.

c) aprendeu, desde menino, com o pai, poesia de cor-
del e se transformou no maior poeta popular brasileiro.
d) aprendeu a reproduzir os sons da natureza quando 
menino e, mais tarde, tornou-se um grande poeta po-
pular.

29. Leia os trechos abaixo.

1 - Antônio Gonçalves da Silva nasceu em 
1909, na Serra de Santana, próximo a Assaré, 
no Ceará, e adotou Patativa do Assaré como 
nome artístico.

2 - Ele era um menino nordestino que gostava 
de ouvir as melodias da natureza, conheceu a 
poesia de cordel e, com nome de ave encanta-
dora, se tornou o maior poeta popular do Bra-
sil. (L. 1-3)

Considerando a leitura do texto e com base nos trechos 
acima, conclui-se que o nome artístico do poeta

a) faz referência ao nome de um ave, Patativa, e ao 
local em que o poeta nasceu, Assaré. 
b) foi retirado dos personagens presentes em poesias 
de cordel. 
c) tem como inspiração os sons da natureza. 
d) faz exclusivamente referência ao local em que An-
tônio nasceu.

30. Leia o trecho.
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“Ele era um menino nordestino que gostava de 
ouvir as melodias da natureza, conheceu a poe-
sia de cordel e, com nome de ave encantadora, 
se tornou o maior poeta popular do Brasil.” (L. 
1-3)

O termo sublinhado refere-se:

a) ao menino que queria ser poeta. 
b) ao homem de 93 anos que queria ser poeta. 
c) a Fabiano dos Santos. 
d) a Antônio Gonçalves da Silva.

Exposição “Quadrinhos” entra em 
cartaz em São Paulo

 Aberta em 14 de novembro, no Museu da Ima-
gem e do Som (MIS), na cidade de São Paulo, a expo-
sição “Quadrinhos” apresenta o universo de diversas 
HQs, incluindo Batman, Homem-Aranha, Turma da 
Mônica, Mafalda e Os Smurfs, por meio de aproxima-
damente 600 revistas e gibis antigos, itens autografa-
dos e objetos originais.

 O objetivo da mostra é traçar as origens dos 
quadrinhos, desde a arte rupestre (da Pré-História) até 
os dias de hoje, mostrando a influência das HQs na cul-
tura popular, como no cinemae na televisão.

 Esta não é a primeira vez que uma grande ex-
posição sobre o assunto acontece no Brasil. Em 1951, 
Álvaro de Moya, um dos principais pesquisadores de 
quadrinhos do nosso país, ajudou a organizar a Primei-
ra Exposição Internacional de Histórias em Quadri-
nhos, também em São Paulo.

 A mostra “Quadrinhos” fica em cartaz até o dia 
31 de março de 2019 – de terça-feira a sábado das 10h 
às 20h, e das 9h às 18h aos domingos e feriados. A meia 
entrada custa 15 reais, mas a exposição é gratuita às 
terças-feiras.

Disponível em: <https://jornaljoca.com.br>.Acesso em: 16 de novembro de 2018.

31. Identifique a finalidade do texto acima:

a) dar uma instrução.
b) divulgar um evento.
c) contar uma história.
defender uma opinião.

32. O texto foi escrito em uma linguagem:
a) culta
b) poética

c) regional
d) informal

33. Leia as seguintes afirmações:

I. A exposição sobre o tema “Quadrinhos” é inédita no 
Brasil.
II. A exposição “Quadrinhos” fica em cartaz todos os 
dias até 31 de março de 2019.
III. A exposição “Quadrinhos” conta a história das 
HQs e a influência delas na cultura popular.

De acordo com o texto, está correto o que se afirma 
em:

(     )I
(     ) III
(     ) II e III

34. No segmento “Esta não é a primeira vez que uma 
grande exposição sobre o assunto acontece no Bra-
sil.”, o pronome “Esta” aponta para:

a) uma época remota.
b) o passado recente.
c) o tempo presente.
d) o futuro próximo

35. Na passagem “[...] mostrando a influência das HQs 
na cultura popular, como no cinema e na televisão.”, 
o termo “como”:

a) indica uma causa.
b) introduz exemplos.
c) anuncia uma conclusão.
d) estabelece uma comparação.

36. No trecho “Em 1951, Álvaro de Moya, um dos prin-
cipais pesquisadores de quadrinhos do nosso país, aju-
dou a organizar [...]”, a parte destacada:

a) interpela Álvaro de Moya.
b) contesta Álvaro de Moya.
c) apresenta Álvaro de Moya.
d) caracteriza Álvaro de Moya.

37. No período “A meia entrada custa 15 reais, 
masa exposição é gratuita às terças-feiras.”, o vocábu-
lo “mas” poderia ser substituído por:
a) pois
b) contudo
c) por isso
d) mas também
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DIVISORES
 Quando um número X é dividido por um nú-
mero Y e não sobra resto o número Y é chamado divi-
sor.

Dicas para saber o divisor de um número:

1 é divisor de qualquer número natural;

Todo número natural é divisor de si mesmo;

0 não é divisor dos números naturais;

2 é divisor quando o número é par;

3 é divisor do número quando a soma dos al-
garismos é divisível por 3;

5 é divisor de números terminados em 0 ou 5;

6 é divisor de números divididos por 2 ou 3;

9 é divisor de números quando a soma dos al-
garismos é divisível por 9;

10 é divisor de números que terminam em 0.

01. Sem efetuar a divisão, assinale com um X os nú-
meros divisíveis por 2:

a) 211   (   )

b) 116   (   )

c) 1113 (   )

d) 308  (   )

e) 517  (   )

f) 6004 (   )

02. Responda:

a) Que número é divisor de todos os números natu-
rais?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

b) Que número é múltiplo de todos os números natu-
rais?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

03. Responda às questões a seguir.

a) Qual número é divisor de qualquer número natu-
ral?

MATEMÁTICA - 7º ANO
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

b) Qual número nunca é divisor de um número natural 
não nulo?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

04. Quais são os divisores de 36 que também são di-
visores de 42? E qual é o maior dos divisores comuns 
a 36 e 42? 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

05. Você já reparou que os remédios são preparados 
para serem tomados a cada 6, 8 ou 12 horas? Por que 
não são sugeridas doses de 5 em 5 horas, por exemplo?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

06. Um corredor dá uma volta em uma pista de corrida 
em 12 segundos, e o outro corredor em 16 segundos. 
Se os dois atletas partiram juntos, após quanto tempo 
irão se encontrar novamente?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
07. Qual é o menor número divisível por 12, 15 e 20?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

08. Três ônibus partem da mesma rodoviário:

YY O primeiro parte de 6 em 6 dias;
YY O segundo parte de 12 em 12 dias;
YY O terceiro parte de 15 em 15 dias.

Se hoje eles partiram juntos, após quanto tempo os 
ônibus partirão juntos novamente?

___________________________________________
___________________________________________
09. Um filho me visita a cada 15 dias; um segundo fi-
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lho me visita a cada 18 dias. Se aconteceu hoje, daqui 
a quantos dias coincidirá novamente?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

10. Um senhor comprou uma calça, uma camisa e uma 
gravata.

Sabe-se que:

Y; A prestação da calça é paga de 12 em 12 dias;
Y; A prestação da camisa é paga de 20 em 20 

dias;
Y; A prestação da gravata é paga de 25 em 25 

dias.

Se a primeira prestação de cada peça foi paga no 
mesmo dia, daí a quantos dias serão pagas juntas 
novamente?

11. Dois viajantes de uma empresa saem a serviço no 
mesmo dia. O primeiro faz viagens de 12 em 12 dias 
e o segundo de 18 em 18 dias. Depois de quantos dias 
saem juntos novamente?

a) 30

b) 36

c) 42

d) 60

Porcentagem
Exemplo:

 Uma saca de arroz integral, após o processo 
de beneficiamento (retirada da casca e do farelo), so-
freu perda de 25% da massa inicial. Se a saca de arroz 
contém 60 kg, quantos quilogramas foram perdidos no 
beneficiamento dessa saca? Esse problema pode ser 
resolvido de vários modos.

## 1º modo: 
Precisamos calcular 25% de 60. Como 25% =   =   =  
        ,temos:

25% de 60 =      de 60 =     . 60 =      = 15

## 2º modo: 
Como 25% =            = 0,25, temos: 25% de 60 = 0,25 . 60 
= 15

25
1001

4 1
4

1
4

60
4

25
100

## 3º modo: 
Como 100% de 60 é 60, indicando 25% de 60 por 
x, podemos montar uma proporção para resolver 
o problema. Veja.

4º modo: 

Usando uma calculadora simples para determinar 
25% de 60, procedemos da seguinte maneira:

Logo, foram perdidos 15 kg de arroz no be-
neficiamento.

VAMOS CALCULAR

Esses problemas podem ser resolvidos de di-
ferentes modos.

12. Na escola Aprender, 882 alunos estão matri-
culados no período da manhã. Isso corresponde a 
63% do total de alunos da escola. Quantos alunos 
estudam nessa escola?

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

13. Uma prancha de surfe é vendida nas seguintes 
condições:

Qual é a taxa de porcentagem (ou quantos por 
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cento) cobrada sobre o preço à vista na compra 
para pagamento em 30 dias?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

14. Ao comprar uma bicicleta no valor de R$ 
245,00, obtive um desconto de 10% por ter pago 
à vista.

a) Qual foi o valor do desconto que obtive? __
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

b) Quanto paguei pela bicicleta?
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

15. Eduardo fez uma pesquisa com 960 in ter nau-
tas para saber o que eles mais gostam de fazer no 
fim de semana. Veja os resultados obtidos.

a) O que os internautas mais gostam de fazer no 
fim de semana?  

b) Dos internautas pesquisados, quantos gostam 
de ir ao cinema no fim de semana? 

c) Se os internautas que escolheram cinema ti-
vessem escolhido restaurante, o que teria aconte-

cido em relação à opção “internet”? 

16.Responda: 

a) 40 é quantos por cento de 100?

 
b) 5 é quantos por cento de 50?

c) 2,5 é quantos por cento de 5?

d) 10 é quantos por cento de 40

e) 10 é quantos por cento de 80?

17. Calcule mentalmente: 

a) 10% de 850

b) 20% de 500

c) 50% de 75

d) 1% de 520

e) 100% de 125

f) 25% de 200

g) 30% de 120

h) 15% de 80
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