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1. Para a festa junina da escola, foram produzidas 75 maçãs do amor com um custo total de 

R$82,00 para os ingredientes, o gás e os palitos. Foram vendidas 63 maçãs por R$2,00 cada e 

as restantes foram doadas no final da festa.  

 
Pergunta-se: 

a) Quantas maçãs foram doadas? 

b) Qual foi o total arrecadado? 

c) Qual foi o lucro obtido? 

 
2. Na festa junina da escola, em 2019, foram feitas 1140 bandeirinhas para enfeitar o local. Dessas, 

285 eram vermelhas, 315 azuis, 339 amarelas e as restantes verdes.  

 

 
 

Quantas eram as bandeirinhas verdes nessa festa? 

 

3. Durante a quarentena, uma família apaixonada por pratos típicos de festa junina, resolveu 

fazer canjica para o lanche da tarde e procurou uma receita na internet. Os ingredientes 

pedidos eram:  

 

➢ 500 g de canjica branca 

➢ 390g de leite condensado 

➢ 200mL de leite de coco 

➢ 84g de coco ralado fresco 

➢ 1L de leite 

➢ 118g de açúcar 

➢ 6g de canela em pó 

 

Ao consultar os ingredientes disponíveis em casa, verificaram que havia o suficiente de 

todos os ingredientes, exceto o leite, que só tinha 500mL. Se reduzirmos toda a receita 

proporcionalmente para a quantidade de leite disponível, quanto usaremos de cada 

ingrediente? 
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4. Os 825 alunos de uma escola, dividiram-se em grupos de 24 alunos para organizar uma 

apresentação de dança.  

  
Pergunta-se: 

a) Quantos grupos foram formados? 

b) Sobrou algum aluno? Quantos? 

c) Quantos alunos faltaram para formar mais um grupo?  

 

5. Pensando em costurar seu próprio vestido de caipira, Rosa comprou 2 metros de tricoline 

estampada que custava R$18,00 cada metro, um rolo de linha que custava R$6,00 e três rolos 

de fita colorida que custavam R$4,00 cada um. Para o pagamento, ela usou 3 notas de 20 

reais. Quanto Rosa recebeu de troco?  

 
 

6. Duas irmãs, em uma festa junina, compraram pés-de-moleque para levar para casa em uma 

barraquinha. Simone comprou uma caixinha com 3 unidades e Simaria comprou uma caixinha 

com 5 unidades. Chegando em casa, elas resolveram pesar suas caixinhas. A Simone 

constatou que a dela tinha 81g e Simaria que dela tinha 125g. Supondo que todos os pés-de-

moleque fossem iguais entre si e que as caixinhas também fossem idênticas, quantos gramas 

tinha cada pé-de-moleque? 

 

7. Uma barraquinha de pesca gastou, para montar toda sua 

estrutura R$475,00 e para comprar todos os brindes R$723,00. 

Se para brincar de pesca nessa barraquinha, o ingresso 

custava R$3,00 e foram vendidos 542 ingressos, pergunta-se: 

a) Qual foi o gasto total? 

b) Qual foi o total arrecadado? 

c) Qual foi o lucro obtido? 
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8. Comprei 5 potes de paçoquita com 67 unidades cada. Cada pote custa 

R$46,00. Pergunta-se: 

a) Quantas unidades foram compradas? 

b) Com essa compra, por quantos dias eu conseguiria comer 15 paçocas 

por dia? Sobraria alguma? Quantas? 

c) Qual foi o valor total dessa compra? 

d) Se eu revendesse cada paçoca por 1 real, quanto iria arrecadar? 

e) Qual seria o meu lucro? 

 

9. Um grupo de 8 amigas resolveu encomendar vestidos temáticos para festa junina iguais. O 

valor total cobrado pela costureira para a compra do material e a produção de todos os 

vestidos foi de R$760,00. Qual foi o preço pago por cada vestido? 

 

10. Observe a notícia a seguir, publicada no G1: 

 

 

 
https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/sao-joao/2020/noticia/2020/06/29/to-com-saudade-de-tu-meu-desejo-forrozeiros-lamentam-

a-falta-do-sao-joao-2020-de-caruaru-e-esperam-pela-festa-em-2021.ghtml 

“A edição 2020 do São João de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, não teve as 

tradicionais festividades de rua devido à pandemia do novo coronavírus. Para os 

amantes da festa, a sensação de tristeza e saudade tomou conta, e o que restou 

foram as lembranças dos anos anteriores. 

Na edição de 2019, segundo a prefeitura, mais de 3 milhões de pessoas passaram pela 

Princesa do Agreste no período junino. O ciclo junino teve início no dia 18 de maio, 

data do aniversário de Caruaru, e contou com 815 apresentações artísticas e mais de 

500 artistas contratados, que se apresentaram nos 24 polos do festejo. Em alguns dias 

de festa, o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga recebeu mais de 100 mil pessoas. 

O sentimento de quem nasceu e mora em Caruaru de ver a cidade sem São João 

pela primeira vez em 40 anos se traduz nos versos de Dominguinhos e Nando Cordel, 

na música "Gostoso demais": "Tô com saudade de tu, meu desejo. [...] É tão difícil ficar 

sem você".” 

 

Usando o texto como referência, caso em 2021 o evento possa ocorrer normalmente e tenhamos 

como objetivo ter um total de 1000 apresentações artísticas no São João de Caruaru, quantas 

apresentações artísticas a mais deverão ser feitas em relação a 2019? 

 

11. Resolva a expressão a seguir: 

 

67 +  { 50 ×  [ 70 ÷ ( 39 −  4 ) +  0 ÷  2 ] −  21 × 4 } 

https://g1.globo.com/pe/caruaru-regiao/sao-joao/2020/noticia/2020/06/29/to-com-saudade-de-tu-meu-desejo-forrozeiros-lamentam-a-falta-do-sao-joao-2020-de-caruaru-e-esperam-pela-festa-em-2021.ghtml
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