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 Exercício 1

Em uma divisão, o quociente é 23 e o dividendo é 1 288. 
Qual é o divisor? 

 Exercício 2

Em uma divisão, o quociente é 976 e o divisor, 49. 
Sabendo que o resto é o maior possı́vel, determine o 
dividendo dessa divisão.  

 Exercício 3

Sabendo que um digitador é capaz de digitar 90 páginas 
em 6 horas e outro digitador, digita 96 páginas em 8 
horas. Quantas páginas esses dois digitadores podem 
digitar juntos em 3 horas?  

 Exercício 4

Marcolino organizou em sua escola, uma saída de campo a 
um sítio arqueológico com os alunos. Ele arrecadou 3 975 
reais dos alunos, para pagar as despesas de compra dos 
ingressos e transporte. Sabendo que cada aluno pagou 45 
reais pelo ingresso e 30 reais pelo transporte, quantos 
alunos foram ao sítio? 

 Exercício 5

Eliete pensou em um número e multiplicou-o por 18. Do 
resultado, subtraiu 23 e multiplicou o novo valor obtido 
por 5, obtendo 3 125. Determine o número em que Eliete 
pensou.  

 Exercício 6

Arnaldo é dono de uma lanchonete e quer comprar copos 
e pratos novos, todos de um mesmo tipo. Em uma loja, 
para comprar 32 desses copos, ele precisaria de 
R$ 128,00. Para comprar 80 desses copos e 70 desses 
pratos, precisaria de R$ 810,00. Mas, segundo o 
levantamento feito por Arnaldo, ele precisa comprar 290 
copos e 210 pratos. Quanto ele vai gastar para comprar os 
290 copos e os 210 pratos? 

 Exercício 7

Em uma viagem, 126 passageiros foram distribuı́dos em 
três ônibus. Nos dois primeiros ônibus, o número de 
passageiros era o mesmo, e o terceiro tinha 12 pessoas a 
menos do que o primeiro ônibus. Determine quantos 
passageiros havia no terceiro ônibus.  

 Exercício 8

Um caminhão transporta 31 608 sucos de laranja em 
caixas que contêm três dúzias de garrafas cada. Quantas 
caixas esse caminhão transporta? 

 Exercício 9

Em uma cozinha industrial, foram fabricados 7 302 
chocolates, que serão embalados em caixas com 18 
chocolates cada uma. Nessas condições, qual é o número 
mínimo de caixas utilizadas para embalar todos os 
chocolates? Sobraram chocolates? 

 Exercício 10

Resolvas expressões a seguir. 

a) ( ){ }− + ⋅ −  +70 10 3 6 2 :2 123   

b) 40–{10+3.[2+(3+4).2]:4}+19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabarito 

 

 
1) 56 
2) 47 872 
3) 81 páginas 
4) 53 alunos 
5) 36 
6) R$ 2 630,00 
7) 34 pessoas 
8) 878 caixas 
9) 405 caixas e sobram 12 bombons 

10) a) 182 b) 37 
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