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ATIVIDADE COM DESCRITOR 26: Resolver problema com números racionais que envolvam as           
operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) 
 
 
1. O time de futebol Duque de Caxias, durante         
o ano de 2002, venceu 32 partidas, empatou        
15 e perdeu 20. Quantas partidas o Duque        
de Caxias jogou? 
 
2. O professor Zenão, ao receber seu salário,        
pagou R$ 525,00 de aluguel, R$ 430,00 de        
alimentação, R$ 316,00 de gastos gerais e       
ainda sobraram R$ 267,00. Quanto Zenão      
recebeu de salário? 
 
3. Em 1992, Viviane tinha 15 anos. 
a) Em que ano Viviane nasceu? 
b) Quantos anos Viviane completou em 2010? 
c) Quantos anos ela terá em 2025? 
 
4. Gripe Suína no Brasil em 2009 
“Último balanço divulgado pelo Ministério da      
Saúde, no dia 16 de setembro de 2009,        
contabilizava 899 mortes por gripe suína --a       
gripe A (H1N1)-- no país. De acordo com o         
órgão, o número de casos graves da doença        
vem diminuindo gradativamente nas últimas     
semanas e, por isso, a pasta decidiu divulgar        
apenas balanços mensais sobre a doença.      
Sendo que até esta data temos um total de         
9.249 pessoas infectadas.” 
 
Retirado de:  
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult
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Quantas pessoas infectadas não    
morreram? 
 
5. Na Escola Municipal Barão do Rio Branco        
estudam 854 alunos. Quinhentos e vinte oito       

são meninas e o restante são meninos.       
Quantos meninos estão estudando na escola? 
 
6. Uma dívida de R$ 6 000,00 sofreu um         
desconto de R$ 760,00. Qual o novo saldo        
devedor? 
 
7. Um motorista pretende realizar uma viagem       
de 1850 quilômetros em três dias. Se no        
primeiro dia percorrer 512 quilômetros e no       
segundo dia 956 quilômetros, quantos     
quilômetros ele deverá percorrer no terceiro      
dia? 
 
8. O clube dos Quinhentos, localizado no       
centro de Duque de Caxias organizou uma       
excursão, para levar os sócios foram      
contratadas 7 vans com 8 lugares cada uma.        
Quantas pessoas podemos levar para esta      
excursão? 
 
9. O estacionamento do aeroporto Tom Jobim       
é super caro, ele cobra R$ 7,00 por hora de          
permanência. O professor Zenão foi buscar      
sua filha neste aeroporto mas o vôo atrasou e         
ele acabou ficando lá por 8 horas. Quanto        
Zenão pagou de estacionamento? 
 
10. O Hospital Municipal Moacyr do Carmo       
possui 7 enfermarias com 8 leitos cada uma.        
Quantos leitos possui este Hospital? 
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GABARITO 
1.67 
2.1.538 
3.a) 1977 b) 33 c) 48 
4.8.350 
5.326 
6.5.240 
7.382 
8.56 
9.56 
10.56 
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Materiais gratuitos de para Concurso – CLIQUE AQUI 

Planilha de Avaliações Descritores – CLIQUE AQUI 
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