
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JUVENIL 

INVERNO, 2020. LONDRINA, 18 DE SETEMBRO. 

NOME: ____________________________________ TURMA: 5º ANO. 

 MATEMÁTICA  

 Esta atividade será realizada em duas aulas, sendo a aula de sexta 18/09 e a aula de 
segunda 21/09. A entrega deverá ser realizada no moodle somente na segunda-feira.  
 
Sugestão de resolução:  
Na aula de sexta, resolver até a questão 2. 
Na aula de segunda, resolver as questões 3 e 4.  
 

 Resolva os problemas abaixo. Apresente todos os cálculos e resoluções.  

 
 Dona Regina solicitou ao marido que fizesse as compras do mês. Curioso, ele 
fez uma relação de preços dos produtos do ano anterior, para ter uma base de 
comparação. Ele anotou todos os valores pagos na última compra de 2019. Não 
satisfeito, fez uma tabela para anotar os valores atuais e calcular a diferença de preço 
desses produtos.   
 Veja a relação das compras: 
 

 
 
 
 
 

Mantimentos 
Valor em 
2019(R$) 

Valor em 
setembro 2020 

(R$) 

Diferença de 
valores (R$) 

Arroz (5 kg) 16,99   

Feijão (2 kg) 7,90   

Macarrão espaguete (2 pacotes) 4,98   

Sal (pacote 500g) 1,44   

Açúcar (2kg) 3,59   

Café (1kg) 13,96   

Farinha de trigo (1kg) 2,59   



  

 
 

1. Com base nas anotações de seu Zeca, responda: 
 

a. Quanto gastou com os produtos de limpeza em 2019? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

b. E quanto ele gastou com os mantimentos? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

c. Qual foi o valor total gasto da compra de 2019? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

d. Qual é o preço de 1 kg de arroz na lista de seu Zeca?  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

e. E o preço de 1 kg de feijão? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2. Pesquise os valores atuais desses produtos e complete a lista ao lado dos valores de 
2019. 

Produtos de limpeza 
Valor em 
2019 (R$) 

Valor em 
setembro 2020 

(R$) 

Diferença de 
valores (R$) 

Sabão em pó (2 kg) 10,98   

Detergente (500 mL) 1,59   

Água sanitária (2L) 4,80   

Sabonete (4 unidades) 5,28   

Shampoo (1 frasco de 300 mL) 8,80   

Saco de lixo de 30 L (50 unidades) 12,29   



  

 
3. Calcule a diferença de valor de cada produto entre 2019 e 2020 e preencha a última 

coluna da tabela.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

4. Calcule: 
 

a.  O total da compra feita em 2019.  

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 

b. O total da compra feita em 2020 de acordo com a pesquisa realizada.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

c. A diferença de valor das duas compras.  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 


