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➢ Segue atividades semana de “isolamento social”( 15 a 19 de junho). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 
 
1- Estudar a tabuada. 

 
2- Resolva as divisões abaixo. 

 
a) 14:2= 
b) 24:6= 
c) 49:7= 
d) 120:6= 
e) 37:5= 
f) 32:6= 
g) 140:7= 
h) 396:3= 

 
3- Júlia e outros quatro amigos foram a uma pizzaria e comeram uma pizza grande que 

custou R$ 54,00 e uma pizza média que custou RS 31,00. Para beber, cada pessoa pediu 
dois copos de suco. Cada copo de suco custou R$ 6,00. Sabendo que Júlia e seus amigos 
dividiram a conta igualmente e que essa conta não sofreu acréscimos ou descontos, qual 
foi o valor pago por cada um deles? 
 

4- Em um supermercado, houve uma promoção relâmpago do pacote de arroz, que passou 
a ser vendido pela metade do preço, mas com limite máximo de cinco unidades por 
cliente. Supondo que todo cliente que comprou arroz nesse supermercado levou o limite 
máximo permitido pela promoção e que foram vendidos 4850 pacotes, quantos clientes 
compraram arroz nesse dia? 

 
5- Uma transportadora divide os pacotes a serem entregues para seus clientes por regiões, 

de modo que todos os itens que estejam dentro de um único veículo sejam distribuídos 
igualmente para todas as regiões visitadas pelo entregador. Certo dia, um entregador 
visitaria 7 regiões e encontrou 1720 pacotes em seu caminhão. Chamou, então, seu 
supervisor para conferir a carga, uma vez que a divisão dos itens não estava igual, pois: 
a) na divisão do número de pacotes por região, sobraram dois pacotes. 
b) na divisão do número de pacotes por região, sobraram três pacotes. 
c) na divisão do número de pacotes por região, sobraram dois pacotes. 
d) na divisão do número de pacotes por região, sobraram quatro pacotes. 
e) na divisão do número de pacotes por região, sobraram cinco pacotes. 
 


