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Das 210 figurinhas em disputa Miro conseguiu um terço, José dois quintos e Beto 

quatro quinze avos. Quantas figurinhas cada um conseguiu?

Em uma loja de roupas há camisas e calças. São ao todo 2656 peças. 5/8 são 

camisas. Quantas são as camisas e quantas são as calças?
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Em um curral há 1200 animais, 2/3 são vacas e os demais são bois. Quantas são 

as vacas e quantos são os bois?
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Na partida entre Flamengo e Botafogo, 3/5 dos torcedores são do Flamengo e os 

demais do Botafogo. Quantos são os torcedores do Flamengo e quantos são os do 

Botafogo? No estádia havia 62300 torcedores.
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João tem uma coleção de desenhos. Ao todo são 240 gravuras, dessas três 

oitavos são de animais, sete doze avos de plantas e um vinte e quatro avos de 

paisagens. Quantos desenhos de cada tipo João tem?
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Um homem ao receber seu salário de R$1840,00 gastou 3/20 com remédios. 

Quanto gastou? E quanto sobrou do salário?
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Em um estacionamento há carros e motos. São ao todo 972 veículos. 3/4 são 

carros. Quantos são os carros e quantas são as motos?
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