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Frações 

1) No primeiro dia de trabalho, João construiu 1 / 3 de um muro e, no 
segundo dia, 1 / 5 do mesmo muro, totalizando 24m². Quantos metros 
quadrados terá esse muro? 
(A) 21    
(B) 36    
(C) 42    
(D) 45    
(E) 48 



Frações 

2) Uma pessoa comeu 3/5 de uma barra de chocolate depois do almoço 
e à tarde comeu 3/4 do que havia sobrado. A fração que representa a 
quantidade de chocolate que essa pessoa comeu é de 
(A) 1/10 
(B) 2/5 
(C) 3/5 
(D) 7/10 
(E) 9/10 



Frações 

3) Um prêmio em dinheiro foi dividido entre 3 pessoas: a primeira 
recebeu 1 / 5 do valor do prêmio, a segunda recebeu 1 / 3 e a terceira 
ganhou R$ 1 400,00. Então, o valor desse prêmio, em reais, era de: 
(A) 3 400,00    
(B) 3 200,00    
(C) 3 100,00    
(D) 3 000,00    
(E) 3 400,00  



Frações 

4) Numa corrida, 2 / 11 dos atletas que dela participam, desistem depois 
de darem a primeira volta na pista; na segunda volta, desiste 1 / 8 do que 
restou e terminam a corrida 126 corredores. Participaram dessa corrida, 
no início: 
A) 152 corredores    
B) 164 corredores    
C) 176 corredores    
D) 188 corredores    
E) 190 corredores 



Frações 

5) Bia comprou um pacote de biscoitos e comeu 1/7 do total. Em 
seguida, sua amiga, Cris, comeu 1/6 do que ainda havia no pacote e 
Marcos comeu a metade do havia ficado, restando, ainda, no pacote, 15 
biscoitos. O total de biscoitos desse pacote era 
(A) 49. 
(B) 42. 
(C) 35. 
(D) 32. 
(E) 28. 



Frações 

6) Um aluno precisa ler um livro para fazer um resumo. No 1º dia lê 1/5 
do total. No 2º dia lê 1/3 do restante e ainda ficam faltando 240 páginas. 
Quantas páginas tem esse livro? 
a) 300 
b) 350 
c) 400 
d) 450 
e) 320 


