
1. No mercado Compre Barato tinha o seguinte panfleto: itens un. 1. No mercado Compre Barato tinha o seguinte panfleto: itens un.

arroz pct arroz pct

feijão kg feijão kg

óleo un. óleo un.

sabão un. sabão un.

batata kg batata kg

queijo kg queijo kg

c) Joel comprou 1,4 kg de batata e 500 gramas de queijo. Quanto ele gastou? c) Joel comprou 1,4 kg de batata e 500 gramas de queijo. Quanto ele gastou?

e) Eva comprou 2500 gramas de queijo e 3,2 quilos de batata. Quanto gastou? e) Eva comprou 2500 gramas de queijo e 3,2 quilos de batata. Quanto gastou?

2. No posto Abasteça Melhor há o seguinte cartaz: 2. No posto Abasteça Melhor há o seguinte cartaz:

c) Hélio comprou 65 litros de Diesel. Quanto ele gastou? c) Hélio comprou 65 litros de Diesel. Quanto ele gastou?

3. Na loja Vista Charmosa tem a seguinte tabela de preços: 3. Na loja Vista Charmosa tem a seguinte tabela de preços:

a) Bia comprou três Blusas e quatro Calças. Quanto pagou? Blusa a) Bia comprou três Blusas e quatro Calças. Quanto pagou? Blusa

Calça Calça

Short Short

Meia Meia

28,70

5,20
b) Magali pagou R$ 332,20 comprando quatro Blusas, seis Short e 

algumas Meias. Quantas Meias ela comprou?
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b) Magali pagou R$ 332,20 comprando quatro Blusas, seis Short e 

algumas Meias. Quantas Meias ela comprou?

4,92

1,25

12,5

d) Pedro comprou três pacotes de arroz e 1,5 quilos de queijo. Marcos comprou doze 

latas de óleo e 6,2 quilos de batata. Quanto Marcos pagou a menos que Pedro?

d) Pedro, com seu carro flex, abasteceu com 15,5 litros de gasolina aditivada e 17 

litros de Álcool. Quanto ele gastou para abastecer seu carro?

a) Dona Ana comprou um pacote de arroz e dois quilos de feijão. 

Quanto dona Ana gastou?

9,35

5,86

3,18

R$/litro

1,25

1,94

Combustível

Gasolina 

Comum
2,62

Gasolina 

Aditivada
2,70

a) João abasteceu com 10,5 litros de Gasolina Comum. Quanto 

João pagou?

b) Miguel gastou R$ 54,81 ao abastecer com Gasolina Aditivada. 

Com quantos litros ele abasteceu seu carro? Álcool

Diesel

a) Dona Ana comprou um pacote de arroz e dois quilos de feijão. 

Quanto dona Ana gastou?

b) Seu Joaquim comprou um sabão e dois óleos. Quanto ele 

pagou pelas compras? 1,25

12,5

9,35

5,86

3,18

4,92

Combustível R$/litro

Nome:____________________________________ nº:_____ T.______ Data:___________

6.2.16b Tabelas de Compras 6.2.16b Tabelas de Compras

R$R$

b) Seu Joaquim comprou um sabão e dois óleos. Quanto ele 

pagou pelas compras?

Nome:____________________________________ nº:_____ T.______ Data:___________

d) Pedro comprou três pacotes de arroz e 1,5 quilos de queijo. Marcos comprou doze 

latas de óleo e 6,2 quilos de batata. Quanto Marcos pagou a menos que Pedro?

42,90 42,90

28,70

34,80

2,70

Gasolina 

Comum

Álcool

Diesel

Gasolina 

Aditivada

d) Pedro, com seu carro flex, abasteceu com 15,5 litros de gasolina aditivada e 17 

litros de Álcool. Quanto ele gastou para abastecer seu carro?

a) João abasteceu com 10,5 litros de Gasolina Comum. Quanto 

João pagou?
2,62

b) Miguel gastou R$ 54,81 ao abastecer com Gasolina Aditivada. 

Com quantos litros ele abasteceu seu carro? 1,25

5,20

1,94

34,80


