
Aula 1 

• Sistema 

monetário 

• Multiplicação 

• Divisão 



Tereza, Ana Lúcia e Gabriela 

adoram inventar 

coreografias.  

Elas juntaram dinheiro para 

comprar o CD novo do 

grupo musical preferido 

delas. Ao todo, elas 

conseguiram juntar 34 reais 

Situação 1 



 Em sua opinião, o 

dinheiro é suficiente 

para pagar o CD? 

 

 

 Você acha que vai 

faltar ou sobrar 

dinheiro? 



 Vamos verificar?  

Para resolver esta situação faremos uma 

operação chamada SUBTRAÇÃO. 

Acompanhe a explicação: 

• Com o dinheiro que sobrou, elas podem comprar mais um 

CD? 



Situação 2 

 

 Silvio comprou uma geladeira à prazo 

por R$1281,00. Ele deu de entrada R$ 

450,00 e o restante foi parcelado em 3 

prestações mensais. Qual o valor de 

cada parcela?  

• à prazo: Quando queremos comprar algo e não temos todo o 

dinheiro, pagamos uma parte do valor do produto e dividimos o 

restante em prestações mensais. 

• Entrada: é um pagamento inicial que o comprador deve realizar. 

• Prestações: É uma divisão exata do valor total da compra de um 

produto pela quantidade de vezes que se quer pagar 

• Qual o valor de cada prestação?  



Vamos resolver algumas situações 

envolvendo o sistema monetário? 

Agora é com vocês! 



Resolva os problemas a seguir no seu 

caderno:  

 1. Tenho 45 reais para pagar uma conta de 28 

reais. Quanto dinheiro sobrará?  

 

2. Dos 60 reais que estão na minha carteira, 26 são 

da minha filha. Quanto dinheiro eu tenho? 

 

3. Se você comprar um macaco de pelúcia que 

custa 33 reais com uma nota de 20 reais e sete 

notas de 2 reais, quanto receberá troco? 

 



4. Roberto tem 15.000 reais pretende comprar um 

carro que custa 44.500 reais. Quantos reais 

faltam? Ele vai parcelar o restante em 24 

parcelas. Qual será o valor das parcelas? 

 

5. Um aparelho de som custava R$ 805,00 à vista . 

Carlinhos preferiu pagar a prazo e parcelou em 3 

parcelas iguais de R$ 325,00. Quantos reais ele 

pagou pelo som? Quanto ele pagou a mais se 

comparado com o valor do som à vista? 


