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IMPKIMA-SE
S. IÿaulOf 27 de Muio de 1924*

Woni. PEREIRA BARKOS,
pro-Vigario Cera l

Can. Dor, MARTINS LADEIRA, Censor
NflíIL OBSTAT,

5, Pauli, 28 Mali 1924

NA MESMA COLLECÇÂO:
CALCULO

Caderno de Algarismos.
Primeiro Livrinho de Cálculo, ensino intuitivo da numeração

e 4 contas, illustrado, ' ,

Exercícios de Cálculo, sem problemas, sobre as 4 operações.
800 Problemas sobre as 4 operações, pãra principiantes,
Exercícios de Cálculo, com problemas, sobre as 4 operações
Parte do mestre, a mesma para os 3 livros precedentes.

ARITHMETICA
Arithmetics, curso prop., numeração, 4 contas, systcma métrico.
O mesmo livro, parte do mestre,
Arithmética,
O mesmo livro, parte do mestre.
Arithmética,
Arithmetics,

curso elementar, admissão aos gymnásios.

curso secundário, progr. gymnasia! completo.
curso superior, admissão ás Escolas Superiores.

O mesmo livro, parte do mestre.
ALGEBRA

Noções de Algebra, cur:w elementar; prog. da 1." e da 2.a
O mesmo livro, parte do mestre.
Algebra, curso médio, progr. gymnasial completo-
O mesmo livro, parte do mestre,
Algebra, curso superior, adm. a todas as Escolas Superiores.
C) mesmo livro, parte do mestre,
Complementos de algebra, progr-, do 4." anno gymnasial.
O mesmo livro, parte do mestre.
Pontos de Algebra, da 5<a série gymnasial.
O mesmo livro, parte do mestre.

GEOMETRIA — DESENHO
Geometria; curso elementar, 1* e 2.* série gymnasial.
O .mesmo tivro, parte do mestre.
(ieometria, cal* médio, 3*il série e adm.; ás Escolas Superiores.
O mesmo livro, parte do mestre.
íieometria, curso sup., adm- a todas as Escolas Superiores.
O mesmo livro, parte do mestre.

TRIGONOMETRIA — LOGARITH MOS — DESENHO
Perspectiva exacta, programnia official.
Trigonometria elementar, programme, official completo. ■

O mesmo livro, parte do mestre.
Novas tábuas de Ligarithmos, de 7 decimas, de 1 até lO-O'OO,

e das funcçõés trigonométricas.
ENSINO COMMERCIAL

Escripturação mercantil, curso médio, para principiantes.
O mesmo livro, parte do mestre.
Curso de estenographia, alpliabeto Duployé.
Prihcipios e regras de estenographia, alpliabeto Duployé.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS

série.

!
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DEVEMOS AMAR E SERVIR A DEUS

CAPÍTULO PRIMEIRO
y

t

Os números
I.— DE UM A DEZ

V- í . , Quando contamos pessoas ou cousas, formamos e
enunciamos números.

Na figura acima, vemos um padre, uma cruz, dois
meninos ajudando miasa, três castiçais de cada lado do
altar e quatro columnas.

Essas palavras I um, uma, dois, três, quatro, que dize¬
mos contando, sao números.

2. Cada uma das pessoas ou das cousas exprimidas
por meio de números, chama-se unidade: um homem, uma
casa, um metro, um tostão, etc., são unidades.

\

fi
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NÚMEROS4

3. Um e uma são o mesmo número; constituem o
mais simples dos números: indicam 'uma pessoa ou uma
cousa só ou a primeira pessoa ou o primeiro dos objectos
contados.

Representam-se por 1. \ È

Uma bolinha.

4. Um e um são dois ou 2.
Temos dois olhos, duas orelhas, duas mãos; uma ave tem duas

asas.
©ÿ @ Duas bolinhas.

5. Dois e um. são três ou 3.
Há três letras na palavra mãe; segunda-feira, terça-feira e

quarta-feira são três dias.

Três bolinhas.

6, Três e um são quatro ou 4.
Um cavallo, um boi têm cada um quatro patas uma borboleta

tem quatro asas ; há quatro letras na palavra Deus.

Quatro bolinhas.

7. Quatro e um são cinco ou 5.
Temos cinco dedos em cada uma das mãos ; há cinco letras

nas palavras JESUS e MAMà.

Cinco bolinhas,©• C& &

8. Cinco e um são seis ou 6.
A palavra pátria tem seis letras, e a palavra Brasil também;

devemos trabalhar seis dias por semana e descansar no domingo.

& Qíf & Seis bolinhas.
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DE UM A DEZ 5
it 9. Seis .e um dão sele ou 7.

A palavra Christo tem sete letras ; há sete dias na semana.

Sete boi i nhas.<&ÿ @ír

10. Sete e um dão oito ou 8,
As palavras christão e patriota têm oito letras cada uma; as

palavras mano e mana têm juntas oito letras.

i Oito bolinhas.» » & A O' O’ Q,-

li. Oito e um dão nove ou 9.
A palavra dedicação tem nove letras.

0J' Qfar <5ÿ (Jj, Nove bolinhas.

12 Os signais 1, 2. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, representam
e chamam-se algarismos

>? 'ÿ

que se chama zero ou

os nove primeiros números,
significativos.

Há ainda outro algarismo, 0,
cifra e significa nada, nenhum.

13. Um, dois, três, quatro, cinco, sets, seíe, oito, nove,
com um sósão os únicos números que se escrevem

algarismo.
Constituem as unidades simples.
Na escripta, os algarismos têm

t

t
1

forma seguinte:I a

X A J. Z, .9, 4 Z 4, 4 <*.
\

QUKSTlONARiIO

1. Quantas janellas temos na aula?
2. Quanto é duas laranjas e uma laranja?
3. Si tenho duas tangerinas e recebo mais 3, quantas terei ?
4. Quanto fazem 4 alumnos e 3 alumnos?
5. Quantas carteiras há nesta sala?
6. Quantos alumnos há cm cada carteira? — Em toda a sala?
7. Luiz tinha 8 tostões e deu 2 a um pobre; quantos lhe ficam?
8. Quanto fazem 2e2? — 3e3? — 4e4?
9. Quanto fazem 3 c 2?- 4 e 2? - j e 2? - ó e 2?- 7 e 2?

10, Escrever com algarismos os números desde 1 até 9.

\ jj*

*1
1 .

nJWm
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6 NÚMEROS
T

*

II. — DE DEZ A CEM d

*

14, AWe e apt dão dez, ou uma dezena, ou 10.
A família, representada, no outro lado, comprehende dez pes¬

soas- ; temos dez dedos nas mãos ; Deus promulgou des manda¬
mentos ; a palavra BRASILEIRO tevn dez letras.

I
I

I

rir' bolin-has.Dez

15. Se acrescentarmos um a dez e depois a cada novo
número, teremos:

r

Uma dezena ou dez.
*

I

i

Onze
Doze
Treze
Qualorze ou

uma dezena e um;
urna dezena e dois;
uma dezena■ c três;

14, ou dez e quatro, uma dezena e qua¬
tro; (*) ;
uma dezena e cinco;
uma dezena e seis;
uma dezena e sete;
uma dezena e oito;
nma dezena e nove;

que vale 2

ou dez e um,
ou dez e dois,
ou dez e três,

ou 11,
ou 12,
ou 13,

i-

Quinze
Dezeseis
Dezesele ou 17,
Dezoito ou 18,
Dezenove ou 19,

Dezanove e um dão vinte ou

ou 15, ou dez e cinco,
ou 16, ou dez e seis,

ou dez e sele,
ou dez e oito,
ou dez e nove,

*

i

16. 20,
dezenas.

Dezi p&l Duas dezenas ou vinte t

j-

Era seguida temos : f*

Vinte e um ou 21, ou duas dezenas e um;
Vinte e dois ou 22, duas dezenas e dois;

m

I
i

9

f r

(1) A bôa pronúncia de 14 c catarse.

f
i

f
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DEVEMOS AMAR E HONRAR A NOSSA FAMÍLIA

Vinte e três ou 23, ou duas dezenas e três;
Vinte e quatro ou 24, ou duas dezenas e quatro;
Vinte e cinco ou 25, ou duas dezenas e cinco;

ou 26, ou duas dezenas e seis;
ou 27, ou duas dezenas e sete;
ou 28, ou duas dezenas e oito;
ou 29, ou duas dezenas e nove;

Vinte e seis
Vinte e sete
Vinte e oito
Vinte e nove

i

4

Decorar:

2 vezes 0, 0
2 .vezes 1, 2
2 vezes 2, 4

2 vezes, 3 6
2 vezes 4, 8
2 vezes S, 10

2 vezes 6, 12
2 vezes 7, 14
2 vezes 8, 16

2 vezes 9, 18
2 vezes 10, 20
2 vezes 11, 22 .

A metade de
A metade de
A metade de 6 é 3
A metade de 8 é 4
A metade de 10 é 5

2 é 1
4 é 2

A metade -de 12 c 6
A metade de 14 é 7
A metade de, 16 é 8
A metade de 18 é 9
A metade de 20 é 10

« <
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Depois temos:1

i1 i

Três dezenas ou trinta tOez Di

17. Trinta
T rinta e um . ,
Trinta e dois .
Trinta e três
Trinta e quatro

30 Trinta e cinco
Trinta e seis .
T rinta e sete
Trinta e oito
Trinta e nove

35
31 36
32 37
33 38
34 39

*

De:] Quatro dezenas ou quarenta,Dezl í De/l D

í 8, Quarenta .... 40
Quarenta e um
Quarenta, e dois
Quarenta e três
Quarenta e quatro . . 44

Quarenta e cinco ... 45
Quarenta e seis
Quarenta e sete
Quarenta e oito
Quarenta e nove .... 49

41tt 46
42 47
43 48

Deã Dei] fDeg jDeg [DezJ Cinco dezenas ou cincoenta.

19 Cincoenta ... 50
____

51
Cincoenta e cinco . . . 55
Cincoenta e seis .....56
Cincoenta e sete ..... 57
Cincoenta e oito .... 58
Cincoenta e nove .... 59

Cincoenta e um.
Cincoenta e dois .... 52
Cincoenta e três .... 53
Cincoenta e quatro . . 54

1

>

Decorar:
3 vezes 0, 0
3 vezes 1,3. 3 vezes 4, 12
3 vezes 2, 6
O têrço de 3 é 1
O têrço de ó é 2
O têrço de 9 é 3
O têrço de 12 é 4
O têrço de 15 é 5

3 vezes 3, 9 3 vezes 9, 27
3 vezes 10, 30
3 vezes 11, 33

O têrço de 18 é 6
O têrço de 21 é 7
O têrço de 24 é 8
O têrço de 27 é 9
O têrço de 30 c 10

3 vezes 6, 18
3 vezes 7, 21
3 vezes 8, 243 vezes 5, 15

L-. Jí:■ -
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!DE DEZ A CEM 9

ÍDezj ÍDez| jo& Seis dezenas ou ,$«$<?«•/£}.

20. Sessenta
Sessenta e um .
Sessenta e dois .
Sessenta e três .
Sessenta e quatro .... 64

Sessenta e cinco
Sessenta e seis .
Sessenta e sete .
Sessenta e oito .
Sessenta e nove

60 65
61 66
62 67

6863
69

Sete dezenas on setenta.

21. Setenta
Setenta e um
Setenta e dois . . . .
Setenta e três , . . ,

Setenta e quatro . .

Setenta e cinco
Setenta e seis ,

Setenta e sete .
Setenta e oito .
Setenta e nove 79

70 75
71 76
72 77

■ 73 78
. 74

Õed M fid Oito dezenas ou oitenta.Dez] \0eú ÍM (bai

22. Oitenta
Oitenta e um .
Oitenta e dois
Oitenta e três
Oitenta e quatro

80 Oitenta e cinco
Oitenta e seis
Oitenta e sete
Oitenta e oito
Oitenta e nove

85
81 86
82 87
83 88
84 89

Decorar:

4 vezes 0, 0
4 vezes 1, 4
4 vezes 2, 8
O quarto de 4 é 1
O quarto de 8 é '2
O quarto de 12 é 3
O quarto de 16 é 4
O quarto de 20 é S

4 vezes 3, i.2
4 vezes 4, 16
4 vezes 5, 20

4 vezes 6, 24
4 vezes 7, 28
4 vezes 8, 32

4 vezes 9, 36
4 vezes 10. 40
4 veáes 11 44

O quarto de 24 é 6
O quarto de 28 é 7
O quarto de 32 é 8
O quarto dc 36 é • 9
O quarto de 40 é 10

;
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!

' (D'4 Dez] Dez? [Dez] Dez] !Dez] fâ.fej(Sã Nove dezenas ou noventa.
■I

>
i

23. Noventa . .
Noventa e um '. . .
Noventa e dois . . .
Noventa e três . . .
Noventa e quatro .... 94

24. Dez, vinte, trinta, quarenta, cincoenla, sessenta, se¬
tenta, oitenta e noventa, escrevem-se:

90 Noventa e cinco .....95
Noventa e seis . .
Noventa e sete 97
Noventa e oito

I

Noventa e nove 99

. .. 91 . . .. 96
92
93 98

10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90
e são as unidades de dezenas ou unidades de segunda
ordem.

25. O modo de escrevê-las mostra que o zero serve
para substituir, nos números, as ordens que faltam.

26. Todos os números desde 10 até 99 se escrevem
com dois algarismos. O primeiro ã esquerda representa
as dezenas e o outro as unidades juntas a essas dezenas.

t

QUESTIONÁRIO
J

Há quantas unidades numa dezena?
12. Quanto dão 5 e 1? — 6 e 3?
13. Juquinha recebeu 9 tostões

tostões ainda possue ?
14. Lu|ú tinha 2 santos, seu irmão lhe deu ruais três e ell-e

mesmo ganhou 1. Quantos santos tem agora?
15. Quanto sâo 5 e 5? — 6 e ó? — 7 e 7? — 8 e 8? — 9 e 9?
16. Escrever com algarismos os números de 1 até 15.

11.
ih

8 e 3? — ■ 9 e 3?
e deu 4 á maninha. Quantos

■

*

Decorar:
5 vezes 0, 0
5 yezes 1, 5
5 vezes 2, 10

O quinto de 5 é 1
O quinto de 10 é 2
O quinto de 15 é 3
O .quinto de 20 é 4
O quinto de 25 é 5.

5 vezes 3, 15
5 vezes 4, 20
5 vezes 5, 25

5 vezes 6, 30
5 vezes 7, 35
5 vezes 8, 40

5 vezes 9, 45
5 vezes 10, 50
5 vezes 11, 55

O quinto de 30 é 6
O quinto de 35 é 7
O quinto de 40 é S
O quinto de 45 é 9
O quinto de 50 é 10

I
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10 DEZENAS DE SOLDADOS OU 100 SOLDADOS
DEVEMOS AMAR E SERVIR A PATRIA«

17. Contar de 2 em 2 desde 2 até 20, e depois de 20 ate 2»
Contar de 3 em 3 desde 3 até 30, e depois de 30 até 3-
Contar de 4 em 4 desde 4 até 40, e depois de 40 até 4.
Contai’ de 5 em 5 desde 5 até 50, e depois de 50 até 5-
Contar de 6 em 6 desde 6 até Ó0, e depois de 60 até 6-
Contar de 7 em 7 desde 7 até 70,
Contar de 8 em 8 desde 8 até 80
Contar de 9 em 9 desde 9 até 90,
Joãozinho tinha 20 jaboticabas e deu 10' a

Quantas jaboticabas tem JPãozinho ?
Escrev-er com algarismos os números desde 15 até 40
Kscrever com algarismos os números desde 40 até 70.
Escrever com algarismos os números desde 70 até 100.
Cm gato tem 4 patas ; quantas petas têm juntos 2 gatos? —3 gatos ? — 4 gatos ? — 5 gatos ?
Para que serve o zero de 10, 20, 30?
Escrever corn algarismos os números que representam:

18.
19.m

20. I

21.
77 e depois de 70 até 7.-

e depois de 80 até 8.
e depois <le 90 até 9.

seu irmãozínho

l •-V 4-, .
23. 1

24.
25.

2*6.
27.
28.
29.

30.I
ri 31*

Unia dezena e três unidades. — Duas dezenas
dáde.
e nove unidades. — Cinco dezenas
dezenas e sete unidades,

a-

e uma uni-
IVês dezenas e duas unidades— Quatro dezenas

e seis unidades,

%

Seis— Sete dezenas e oito unidades, —Oito dezenas e quatro unidades. — Nove dezenas e cinco
unidades-

dh

I
t

■

I
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■

HI. — DE CEM A MIL
*

27. Noventa e nove e uni dão cem, ou uma centena.
O número cem se escreve 3.00, o que significa

e metis nada, ou dez dezenas.
Na figura atrás vêm-se 10 fileiras de 10- soldados, o que fíaz

100 soldados.

cem

[0«|]De2] (Qe?j De?) Deã Dez dezenas fazem cem.
ou urna centena,

i

Cem
i 'W Dez Oea 'Deri rOeÿI íDez Ir*(
'U !L -j

S

28. Se accrescenbarinoe sempre um a cada novo nú-rt

mero, Leremos :T

nCento e um . . .
Cento e dois . .
Cento e três ........ 103
Cento e quatro
Cento e cinco ...... 105
Cento e seis
Cento e sete

101 Cento e oito .
Cento e nove .
Cento e dez . .
Cento e onze
Cento e doze [
Cento e treze ......113
Cento e qualorze ... 114

e assim por diante até cento e noventa e nove. 199.
20. Depois de 199, vem duzentos ou 200, isto é, duas

centenas.

108
102 109

110
..104 111

1 112
106
107

'ÿI

*
ii

Decorar:
II

6 vezes 3, 18
6 vezes 4, 24
6 vezes 5, 30

6 vezes 0, 0
ó vezes 1, 6
6 vezes 2. 12

6 vezes 6( 3ú
6 vezes 7, 42
6 vezes 8, 48

6 vezes 9, 54
6 vezes 10, 60
6 vezes 11, 66

'3

p

i#

»

J

Lf. O sexto dc 6 é 1
O sexto de 12 é 2
O. sexto de 18 é 3
O sexto de 24 é 4
O sexto de 30 é 5

O sexto de 36 é 6
O sexto de 42 é 7
O sexto de 48 é 8
O sexto de 54 é 9
O sexto de 60 é 10

■
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jj

/

t 4

Cem ’ — Uma ccntcna ou cent. i
■■■

A
. *s4

(J "W '
Cem i Cem à — Duas centenas ou duzentos.

4' ’ui .r

r \W" A í|

Cem1'CemTCemljfc, JL * I Três centenas ou trezentos.
v‘:

r■fl 4Jf ' ■;;

Ceml Ceml Ceml Cem5 Quatro centenas ou quatrocentos.
'lo’V,\ n

ÍS.

5R ?

'' Ceml Ceml Cemi Ceml Cemii » 4 'Vi t #*1* f
— Cinco centenas ou Quinhentos.

■■ .ÿ•ÿÿÿÿ•m tCkfe
,T“h*!

■ WíH h; jv '"i í vj \ y’F w\

Ceml Ceml Ceml Cerni Cem t CenS
u >3 VI.'A a \Uy l! 1 A\v yl Un V — Seis centenas ou seiscentos.

ifc

-ÿ

p

Sete centenas ou
setecentos.

'S $/M l|H" 'ÿ* =»Ceml! Cerrò| Cemf Ceml Ceml Ceml Cem
LV \k W .«to 'éA 4 '& AA'V'V 'ÿ

„

..ÿi

m.EPS i'ÿ

*' JV'
Ceml Ceml Cemi Ceml Cem® Ceml Ceml Ceml

<k ‘ft* S,lVi ff vT & Hrj J I , ™ ■

L|l — Oito centenas ou
ou oitocentos.

d Af
■

ij

I
<ÿ1 — Nove

centenas on
novecentos:

' I v *11 0 :Lf 4ii iiA1

Cem1 Ceml Cemi Cemi Ceml Ceml Ceitil Cerni Cem
w\ 4 Ijfi A\ k A lv\ *

,v' |Í n' m AN-J J \\ ,
W oija. Cj] ‘Vrf/KSfc Tn... jil.,, H _)

I

de 200, pÕem-se todos os números menores
: 201, 202, 203, 204, e assim por diante

Depois
que cem, e vem :
até 299.

j

Depois de 299, vein trezentos ou 300, e em seguida,
do mesmo modo;

Setecentos
Oitocentos
N ovecentos

Quatrocentos
Quinhentos
Seiscentos

. . . 400 700
800500
900600

ir I
)

#

a í1
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I 14 NúMfiJíOS

30. Os números 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700,
I; 800, 900 são as unidades de centenas ou unidades de

terceira ordem.
O algarismo que as representa é seguido de dois

zeros e se escreve na terceira casa ou no terceiro lugar.
31. Depois de cada um dêsses números, ha 99 núme¬

ros de três algarismos,
e nove.

até 999 ou nove centos e noventa

32. Em todos esses números,
á esquerda representa centenas, o segundo representa de¬
zenas e o terceiro unidades.

•m

Essas três ordens: unidades, dezenas, cehterws, for¬
mam a classe das unidades.

o primeiro algarismo

IV. — OS MILHARES
33. Nove centos e noventa e nove e um dao mil

1.000, número que vale 10 centenas.
t

a unidade da quarta ordem, e o algarismo 1 que
a representa está na quarta casa ou no quarto lugar,

Temos em seguida:

ou

E’

34.
Mil 1.001

■1.002
1.003

Mil e quatro
e cinco

Mil e seis .

1.004
1.005
1.006

e um
Mil e dois
Mil e três

Mil

Decorar:

7 vezes 3, 21
7 vezes 4, 28
7 vezes 5, 35

A sétima parte de 7 é 1
A sétima parte de 14 é 2
A sétima parte de 21 é 3
A 'sétima parte de 28 é 4
A sétima parte de 35 é 5

7 vezes 0, 0
7 vezes 1, 7
7 vezes 2, 14

7 vezes 6, 42
7 vezes 7, 49
7 vezes 8 56

7 vezes 9, 63
7 vezes 10, 70
7 vezes 11, 77

A sétima parte de 42 é 6
A sétima parte de 49 é 7
A sétima parte de 56 é 8
A sétima parte de 63 é 9
A sétima parte de 70 é 10

I --
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MÍLHAÍtES IS

Mil e sete
e oito
e nove

1.007
1.008
1.009

Mil e dez
Mil

1.010
1.011
1.012

Mil e arize
Mil e doze

e assim até mil novecentos e noventa- e nove ou 1.999.
35. Depois de 1.999 vem o número dois mil ou 2.000.
De 1.000 a 2.000, há 990 números, que valem mil

mats cada um dos números abaixo de mil.

Mil

36. O mesmo acontece depois de 2.000, e vem suc-�
ccssivamente 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000,
9 000.

37. Ós números 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000,
6.000, 7.000, 8.000, 9.000 são as unidades de mil ou
ds milhar, ou unidades de quarta ordem.

O maior número de quatro algarismos é 9.999.
38. Accreseentando

10.000,’ é a unidade da quinta ordem, ou a primeira de¬
zena- de milhares ou de mil.

Depois de 10.000, há ainda 9.999
algarismos, desde 10.001 até 19.999,
20.000.

O mesmo se dá depois de 20.000, assim como depois
das outras dezenas de mil : 30.000, 40.000, 50.000,
60.000, 70.000, 80.000, 90.000, até 99.999 que é o
maior número de cinco algarismos.

um a 9 . 999, temos dez mil ou

números de cinco
para chegar a

Decorar:

8 vezes 0, 0
8 vezes I, 8
8 vezes 2, 16

8 vezes 3, 24
8 vezes 4, 32
8 vezes 5, 40

A oitava parte de 8 é 1
A oitava parte de 16 é 2
A oitava parte de 24 é 3
A oitava parte de 32 é 4
A oitava parte de 40 é 5

8 vezes 6, 48
8 vezes 7, 56
8 vezes 8, 64

8 vezes 9, 72
8 vezes 10, 80
8 vezes 11, 88

A oitava parte de 48 é 6
A oitava parte de 56 é 7
A oitava parte de 64 c 8 •

A oitava parte de 72 é 9
A oitava parte de 80 é 10
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39. Depois de 99.999,
100.000; é a

vem o número cem mil
unidade da sexta ordem, igualmente cha¬

mada centena de milhares ou centena de mil.

ou

Depois de 100.000, ha 99.999 números de seis alga-
antes de chegar a

assim como depois de cada uma
rismos, desde 100.001 até 199.999,
duzentos mil, 200.000,
das outras centenas de mil, 300.000, 400.000, 500.000,
600.000, 700.000, 800.000, 900.000.

Todos esses números têm seis algarismos e o maior é
999.999.

40. Temos assim unidades de mil, dezenas de mil, e
centenas de mil, como temos unidades, dezenas, centenas
de unidades simples.

Essas três novas ordens formam a classe dos milhares
ou dos mil.

41. Um acrescentado 999.999, dá um milhão oua
1.000.000.

E' a, unidade da sétima ordem, e a unidade da classe
dos milhões, que encerra também unidades, dezenas e
centenas.

Continuando do mesmo modo, chegamos
bilhões,
centenas.

á classe dos
igualmente de unidades, dezenas eformada

I
Decorar:i

9 vezes 6, 54 I
9 vezes 7, Ú3
9 vezes 8. 72

9 vezes 0, 0
9 vezes 1, 9
9 vezes 2, 18

9 vezes 3, 27
9 vezes 4, 36
9 vezes 5, 45

A nona parte de 9 é 1
A nona parte de 18 é 2
A nona parte de 27 é 3
A nona parte de 36 é 4
A nona parte de 45 é 5

9 vezes
9 vezes 10, 90
9 vezes 11 , 99

A nona parte de 54 é 6
A nona parte de 63 é 7
A nona parte de 72 é 8
A nona parte de 81 é 9
A nona parte de 90 é 10

9, 81

, L
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I RESUMO 17

V. - RESUMO

12? As diversas ordens de unidades são, começando
pelas mos i ores:

ordem , as unidades
(dasse 2.a ordem, as dezenas |de unidades simples.

ordem, as centenas
4/1 ordem, as unidades

2A dasse <; 5.a ordem, as dezenas de milhares ou mi!.
6.a ordem, as centenas

ordem , as unidades
3.a class® 8.a ordem, as dezenas j>de milhões.

ordem, as centenas

vale

v a 1e
vale
falem
fazem

44. Uma unidade de mil vale

Uma. dezena de mil
lima centena de mil
Uma unidade de milhões vale
Uma dezena de milhões vale
Uma centena de milhões vale

l.a
a1.

3 a

7r

9.a
i

1í Õ* Uma dezena dez unidades.
lumi centena
Um mil ou milhar
Dez dezenas
Dez centenas

dez dezenas.
dez centenas, etc.
uma centena.
um mil ou milhar, etc.

mil unidades simples.
mil dezenas de unidades.
mil centenas de unidades.
mil unidades de mil.
mil dezenas de mil.
mil centenas de mil.

45. Quando um número está cscripto com algarismos:
oceupam a primeira casa á direi la
oceupam a segunda casa,
occupmn a terceira casa§
oceupam a quarta casa,
occupam a' quinta casa,
oceupam a sexta casa, etç,

vale
v a1e

» r

i

i

■ .

As unidades
As dezenas
As centenas
Os milhares ou mil
As dezenas de. mil
As centenas de mil

í

W

I *}
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18 NÚMEROS

Quadro da numeração escripíau

Classe dos
bilhões

Classe dos
milhões---_D.A.---

Classe dos
milhares

Classe dos
unidades

,-A.
f \

12a 11a ■fOa 9a 8a 7a 6a 5a 4a 3a 2a la
ordem ordemordem |ordem | ordem ordem ordem ordem ordem g ordem ordem ordem

ep CD CD CD CD CD CD CD CD O5 CD CD“O ~o ~o “o “CD ~a "O "O“C25 “O "O

co lio CD CO co co co coca co cd co<x> CD CCS co CD ea co 05Cd cac: aí-a c; ■a OJnÿ}cz “CDsz caCD Ctí ca c:CD 05 caCD CD~o NCD CD CD“CDCZM r-j dINI 'm run

CD CD05 CD 5 ã

8 1 7 4 5 3-7 2 8 936

05 CD 05 dCDd CJ o o CD9

Seguindo o quadro acima, o numero 817.453.728.930
se deve ter oitocentos
cincoenfia e
vecentos e trinta e seis.

e dezesete bilhões, quatrocentos e
três milhões, setecentos e vinte e oito mil,

t

no-

Ler as horas
46. Nos mostradores,

d cadas coin algarismos
com algarismos ordinários ou árabes.

significa

as horas vêm ordinariamente in-
romanos, muitas vezes também

*> *

■

I 1 VII significa 7
II 2 8VIII

III 3 IX 9
IV 4 X 10I

V 5 XI 11■■

i

VI 6 XII 12
Os outros algarismos romanos são L

D ou 500, M ou mil.
Nos números de algarismos romanos,

collocado á direita dc maior,
csQuerda, tira-se do maior.

Nota. — Certos relógios trazem illI, em lugar de IV.
47. Nos mostradores, o ponteiro menor marca as horas ;

dá uma volta em 12 horas.
0 ponteiro maior marca os minutos; dá uma volta em

uma hora ou 60 minutos,

100,ou 50, C OUI

t

um algarismo menor
somma-se4 com este; collocado á

a ■

t t

f '

|

1
rfl ■

«
m

*
■ »
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LER AS HORAS 19

Está sempre acima do numero XII quando hale a hora, quan¬
do é hora certa, sem minuto,

Entre dois algarismos de
horas, ha 5 minutos ; o pon¬
teiro maior os percorre em 5
minutos e o menor em 1 hora.

Um quarto de hora vale 15
minutos.

Meia hora vale duas vezes
mais ou 30 minutos.

Três quartos de hora valem
45 minutos.

O mostrador acima indica
que sao doze horas e vinte e dois minutos.

tQ trin~r~m /
\o

li 3 quftffpi J 5 minuted1 Quarto3

ioAO \ t T-

Ví*
Í5

QUESTIONÁRIO
32. Contar de 10 em 10 até 200 — de 200 até 1.

■Contar <le 10 em 10 de 200 até 400
24. Contar de 10 em 10 de 400 até 600 — de 600 até 400.
35, Contar de 10 em 10 de '600 até 800

33. de 400 até 200.

de 800 ate 600.
30. Contar de 10 em 10 de 800 até 1.000 — de 1.000 até 800.
37. Contar de 20 em 20 de 0 até 200
38. Contar de 20 |m
39. Contar de 20 em 20 de 400 até 600
40. Contar de 20 em 20 de 600 até 800 — de 800 até 600.
41. Contar de 20 em 20 de 800 até 1,000 — dc 1/100 até 800.
42. Contar dc 50 em 50 de 0 até 500 — de 500 até 50.
43. Contar dc 50 em 50 de 500 até 1.000 — de 1.000 até 500.
44. Contar de 50 etn 50 de 1.000 até 2.000
45. Contar de 50 em 50 de 2.000 até 3.000 — de 3.000 até 2.000.
46. Contar de 50 em 50 de 3.000 até 4.000
47. Contar de 50 em 50 de 4.000 até 5.000 — de 5.000 até 4.000.

de 200 até 20.
20 de 200 até 400 — de 400 até 200.

de 600 até 400.

de 2.000 até 1.000.

de 4.000 até 3.000.

48. Em que casa se escrevem as unidades, as centenas, os milhares ?
Em que casa se escrevem as dezenas de mil?

50. Que unidades representa etn qualquer número o l.° algarismo
o 5.°? — o 6.°?

51. Que horas são quando o ponteiro menor de ura relógio está
entre 1 hora e 2 horas e o (grande sôbre 3 horas? —sôbre 4 horas? — sôbre 6 horas?

52. Onde estão os ponteiros de um relógio ás 5 horas? — ás
5 e 10 minutos? — ás 5 e um quarto? — ás 6 e meia? —— - quando faltam 10 minutos para as 10? — ás 11 horas? •—ao meio dia?

49.

á direita? o 2.° ? o 3.°? — o 4.°?

sôbre 9 horas?

J
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SÃO 0 ALUM NOS......25 + 3+4—9

CAPITULO II

1' Operações
ADDICÃO

48. Pergunta-se a Gustavinho quantos filhos têm
pais, e elle responde : Meus pais têm meus 3 manos, minhas
duas maninhas, mais eu, o que faz seis filhos.

Gustavinho fez uma aádição, que se póde escrever:
4 + 2 + 1 — 6; o que se lê três, mais dois, mais um,
iguala seis.

seus

■!

49. SuppÕe-se que urna pessoa ganhou 26 moedas de
mil réis e depois ainda 32, e deseja-se saber quanto, por
tudo, ganhou essa pessoa.

E’ preciso fazer uma addição.
Esc.revem-se os números a sommar, collocando

dades do segundo número debaixo das unidades do
as ura-

pri-

c
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OPERAÇÕES 21

26 nieiro ■ as dezenas debaixo das dezenas, etc.,
de modo que esses algarismos formem uma. co-
lumna de alio para. baixo, ou Unha vertical.

Em seguida passa-se um traço debaixo do último mí¬
nimo, e chz-se, começando pela direita : 6 e 2, 8 e escre-
creve-se 8 debaixo das unidades: 2 e 3, 5, e escreve-se 5
debaixo das dezenas.

Essa pessoa recebeu por tudo 58 moedas de mil reis.

Este resultado se chama somma ou total.

&

32 i

58

r ■

Para designar -os mil réis empregà-se este signal $ chamado
cifrão, que se coll-oca á direita do número e se lê mil réis, Do*s

: co11ocaidos entre a elasse dos mi1 e a das unidaides 1 êm -se :
* se há de ler dose contos e tre-

: que designa os contos,
confos de réis; por exemplo

pontos
conto. Assim, esta somma 12:300$
sentos mil réis (1). Depois do signal
havendo só zeros, a le.tura seria:
12:000$, doze contos dc réis.

50. JNotar-se-á que nesses dois exemplos, os números
s mimados represeptam seres de mesmo
primeiro caso, e moedas de mil réis no segundo.

o que se entende por números de mesma espécie.
A conta de sommar ou addição é, pois, uma opera¬

ção ou conta que reune ou junta vários números de mesma
espécie chamados parcellas, em um só chamado somma
ou lotai.

nome: meninos no

E*
51.

52 Durante um anno,
carvão,

uma família gastou 147$ de
213$ de roupa e
Quanto, por tudo,

pão, 83$ de
calçado e 205$

105$ de carne,
em despesas diversas.

gastou esta famil'a durante o anno?
.

l
!

(1) Uma quantia que tem contos se lê como se houvesse 2
números separados: l.° os contos, depois os mil réis. Os números
seguintes lêm-se: 15:690$: quinze contos seiscentos e noventa mil
réis. 240:000$: duzentos e quarenta contos de réis. 125:008$: cento ■

e vinte cinco contos e oito mil réis. 800$: oito centos mil réis. —1.406:000$: mil quatro centos e seis contos de réis.
sessenta c dois mil quatrocentos e cincoenta contos, cento e vinte e
cinco mil réis. — 3CX) -000 :000$: trezentos núl contos de réis,

— 62.450:125$:

1
■í

■ i

EH
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22 ADDIÇÃO

Escrevem-se os números a sommar uns debaixio dos
outros de modo que os algarismos das
te jam em column|z vertical ; sublinha-se o
e, começando pela direita, diz-se ; '7 e 3, 10 e 147

escreve-se 3 debaixo das
e guardam-se 2 para a columna seguinte.

Passando depois k columna das dezenas
tinua-se dizendo:

h '

mesmas ordens es-
último número,

5, 15, e 3, 18, e 5, 23; 83
unidades e 195

213, con-
vão 2; 2 e 4, 6 e 8 li, e 9,

23, c 1, 24 e nada ou zero, 24; escreve-se 4 sob
as dezenas, e guardam-se 2 para a columna das

205

843
centenas.

Afinal, acaba-se com a columna das centenas, dizendo:
vão 2; 2 e 1, 3 e 1, 4 e 2, 6 e 2, 8. Escreve-se 8 debai¬
xo das centenas.

Continua-se do mesmo modo,
rismos.

caso haja rnais alga-
{-

A família gastou 813$ durante
ou o lotai das despesas.

53 Quando
maior que 9,

54. Para fazer

E’o anno, a somma

o total da última columna á esquerda é
é preciso escreve-lo inteiro.r

a prova da addição lorna-se
somma, começando ainda pela direita,
para cima. Estando a conta certa, sái o mesmo total.

a fazer a
porém de baixo

No exemplo acima, começando pela direita, mas de
baixo para cima, diz-se: 5 e 3, 8 e 5, 13 e 3, 16 e 7,

escreve-se 3 debaixo das unidades e guardam-se 2;
e 4,2 4; escreve-se

4 debaixo das dezenas e guardam-se 2; vão 2, e 2, 4, e
escreve-se 8 debaixo das centenas.

23;
vão 2, 2 c 0, 2 e 1, 3 e 9, 12, c 8, 20,■

2, 6, e 1, 7, e 1, 8;

Fazer as seguintes addições ou contas de sommar:

53 | 123 54 [ 152 55 [ 220 56 | 446 57 324 58 1 183
619321 512234 318 632 1

59 ! 104 60 240 61 234 62 127
739822 642 651

■ I ' r

1
A

I - d"-
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ADDTÇAO 23

278 + 720
430 + 358
509 + 490
851 + 851
619 + 250
702 + 163
642 + 246
819 + 180
572 + 215

72 [ 75U + 228

73 8-060 + 5.720
74 ;,840 4~ 4.019
75 3-915 + 5.103
76 6-520 4" 7-080
77 4750 + 5-316
78 2.024 + 4.600
79 | 4-600 + 6-103
80 3.016 4- 1.406
81 5.426 + 7.061
82 7.004 + 8.098

63 83 724 + 948 + 356
84 859 + 673 + 469
85 321 + 814 + 235
86 982 + 750 + 410
87 574 + 121 + 604
88 567 + 839 + 436
89 430 + 519 + 802
90 618 4- 359 + 521
91 540 + 342 +450
92 609 + 800 + 310

64
65
66
67
68
69
70
71

PROBLEMAS SÔBRE A ADDIQÃO

93, Vossa mãe comprou dois frangos por 3$ e um peru
por 7$. Quanto deve pagar ?

Luiz possuía 25$; no dia de seus annos, seu padrinho lhe
dtu ainda 8$. Quanto tem agora ?

95. Comprastes um relógio por 27$
ao vendê-lo. Por quanto haveis de cedê-lo?

96. No
semana.

94.

e pretendeis ganhar 3$
mez passado vosso irmão recebeu 23$ e mais 7$ esta

Quanto tem agora ?
Paulo ganhou 17 pontos, mas Henrique tem 9 a mais.

Quantos pontos tem Henrique?
Puzeram ainda 8 mangas num cesto que já continha 42.

Quantas mangas tem o cesto?
Um álumno já tinha 58 pontos e ganhou ainda 7 hontem.

Quantos tem elíl?
100. Um fazendeiro vendeu 9 carneiros e tem ainda 27. Quantos

carneiros tinha ?

97.

98.

99.

101. Carlos tinha 35 bolinhas e ganhou 12. Quantas tem agora?
102, Um boiade.ro já tinha 48 bois e comprou mais 15, Quan¬

tos tem agora?
103. Minha tia tem 58 annos c meu tio tem 13 annos mais.

Qual é a idade do meu tio ?
irmão tem 71$ e faltam-lhc 17$ para comprar um

terno. Qual o preço dêste?
105. Vosso irmãozinho tem 43 pontos e vai ganhar 14. Quantos

pontos terá?
106.

104. Meet

Alfredo dá 5 bolas a seu irmão, 6 a sua irmã *e fica
com 4. Quantas balas tinha ?

107. Jorge recebeu 8 tostões de seu tio, '6 de sua madrinha e
11 de vovó. Quantos tostões recebeu por tudo?

Ao vender por 113$ corto objectu, perdi 19$.
me custara este objecto?

109. Um quitandeiro vendeu .por 11$ de aves, 17$ de fruefas e
9$ dc ovos. Quanto recebeu?

108. Quanto
■

-
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24 PROBLEMAS

110. uma escola tem 3 aulas; a 1." conta 28 aluirmos
c a 3.® 45. Quantos alumnos frequentam essa escola?

111. Júlio apanhou 13 figos na segunda-feira, 7
e 23 na quarta-feira. Quantas figos ce-lhèu nos três dias?

Ludano colheu 5o pêcegos na qumta-feira, 185 na scxla-
feira e 232 no sábbado. Quantos pêcegos colheu por tudo?

113. Três pessoas ganham por semana: a 1." 35$, a 2." 32$ e
a 3.“ 25$. Juntas, quanto ganham por semana ?

Uma carroça leva 3 caixas que pesam respectivamente 39,
43 e 48 Tins, Qual é o pêso da carga na carroça?

115 Um negociante tom 49$ em caixa
depois 17$. Quanto terá agora?

116. Compraram 37$ de aves,
tudo querem ganhar 13$. Qual será o preço de venda?

117. Uma pessoa devia 35$ e comprou fiado 5$ de manteiga
e 13$ de legumes. Quanto deve presentemente?

Um fazendeiro vendeu 27 saccos de milho e
13 saccos; restam-lhe 18. Quantos saccos tinha

Uma pessôa deu
Quanto deu ao todo ?

120.

2.* 37a1

na terça-feira

112.

í 14.

recebe ainda 13$ eí

45$ de ovos e na venda disso

118. depois- mais
a princípio?

a três famílias pobres 23$, 19$ e 31$.

I

1

119.

Um caixeiro recebeu por
216$ em fevereiro
tr.mestre ?

seus ordenados 240$ em janeiro,
e 245$ em março. Quanto ganhou durante o

121. Venderam uma vacca leiteira por 453$. um porco por 77$
e um rebanho de carneiros por 634$. Quanto receberam?

122. Para ir á escola, Eugênio segue três ruas; a l.° tem 543
e a 3.“ 842, Que distância percorre?

Um viajante gastou 183$ na l.a semana, 217$ na 2." e
Quanto gastou ao todo?

a 2.® 457metros,
123.

258$ na 3.®
124. O sino grande de uma igreja pesa 584 kilos; o 2.°, 337

pequeno, 123 kilos. Qual é o pêso total dos três sinos?
Num anno, um operário ganhou 1:356$; seu filho ruais

e sua mulher, 623$. Qual foi o ganho annual da

c o
125.

velho, 1 :284$
lambia ?

126.
i antes, o 2.°, 2.649 e o 3.°

127. Um fazendeiro levou
1.243 kilos de batata doc-e
peso total destas três mercadorias?

128.

Uma cidade consta de 3 quarteirões: o l.° tem 1.563 habi-
3.526. 'Qual é a população da cidade?

ao mercado 1.648 kilos de milho,
e 527 kilos de mandioca. Qual é o

* A câmara de uma cidade mandou construir duas escolas
primarias e um asylo. As duas escolas custaram respectivamente
36:985$ e 35:392$, e o asylo 29:987$. Qual é a despesa total?

129. Uma fábrica queimou 42.568 kilos de carvão de pedra
etn janeiro, 38.729 kilos em fevereiro e 41.867 em março. Qual
foi o consumo total de çarvão durante êssçs três meses?
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AntriçÂo 25
130. Um lavrador vendeu 36 saccos de cafe, 17 de arroz, 23

de feijão e 9 de milho. Quantos saccos vendeu ao todo?
Um pomar contém 18 mangueiras, 23 laranjeiras, 17 ja-

boticabeiras e 11 ameixeiras. Quantas árvores há nesse pomar?
semana do fries, 298 na

Quanto ganhou durante o mês?

131.

132. Um operário ganhou 31$ na 1."
22, 33$ na 3“ e 35$ na 4.“

133. Urna carroça leva 4 fardos que pesam 132, 143, 156 e 164
kilos. Qual é o pêso total da carga?

Um fazendeiro vendeu 4 quartolas de aguardente que
tem respecitivíumcnte 228, 223, 218 c 215 litros. Quantos litros
vendeu ?

134.

135.
respectivamente 286, 315, 413
vendeu?

136.

Uma quitandeira vendeu 4 cestas de tangerinas que tem
c 567 íructas. Quantas tangerinas

Um. empreiteiro occupa 4 operários, os quais ganham por
o terceiro 146$ e 0' quarto,mez, o primeiro 125$, o .segundo 132$,

155$. Quanto paga por
Um regimento consta de 4 batalhões, o l.° com 436 sol- •

dados, o 2.° com 428, o 3.” com 438 e o último com 425. De
quantos soldados se compõe o regimento?

138.

mez ?
137.

-Um pademo comprou 4 carroças de farinha, que valem a
!ÿ* 423$, a 2." 579$, a 32 487$ e o 4.“ 565$. Quanto pagou?

139. Um negociante, em diversas vezes, comprou mercadorias
por 856$, 793$ e 985$. Ao vendê-las, quer lucrar 218$. Quanto
há de receber?

140. Um moço compra calças por 16$, um colíetc por 8$, um
chapéu por 13$ e botinas por 17$; possue ainda 25$. Quanto
dinheiro tinha?

141. Um viajante andou 5 dias; percorreu no primeiro dia 27
kilômetros, no segundo 31, no terceiro 23, no quarto 29 e no
quinto 19. Que distância percorreu ?

142. Uma bibliotheca tem 5 prateleiras; a primeira tem 37
livros, a segunda 43, a terceira 45, a quaçta 59 e a quinta. 61.
Quantos livros há na bibliotheca?

«

S
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JULIA TEM. 7 LARANJAS E TIRA 2 ! , . . RESTAM 5 LARANJAS.
5 -7 2 —

II. SUBTRACÇÃO
55. Pedrinho tinha 17 bolinhas e perdeu 6. Para

uma só vez quantas lhe ficam, elle diz: de 17tirando 6 ficam 11.
Pedrinho fez

saber dei

i

uma subtracção
11, o que se lê: 17

56. A subtracção é a
número de outro

que se póde escrever :
menos 6 igual a 11.

ojperação ou conta de tirar um
para saber quanto fica.

maior chama-se minuendo
resultado, resto± dif ferença

Umaÿ pessoa tinha 7 :468$
quanto lhe fica.

Escreve-se

17 — 6

0 numero
trahendo e o

o menor, sub-
ou excesso.

e pagou 2 :341$. Achar57.

em primeiro lugar
o menor debaixo, de modo
ordens estejam
traço como na addição.

o maior número, depois
que as unidades das diversas

abaixo dasumas outras e passa-se um
7.468
2.341Começando emJ

1 para 8, fica 7,
unidades; 4
debaixo das dezenas; 3
debaixo das centenas ;

i 7

debaixo dos milhares.
Ficam a esse homem 5:127$.

seguida pela direita diz-sei

que se escreve debaixo das
para 6, fica 2, 5.127

que se escreve
que se escreve

que se escreve
para 4, fica 1,

2 para 7, fica 5,

1

; B.

_
'SB
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SUBTIiACÇÂO 27

58. Achar a differença dos
Escrevem-se os números como acima.
Logo se vê que não se póde tirar 8 de 6.
Na mente, accrescenla-se 10 a 6, e diz-se : 8

fica 8.
Depois, para compensar as 10 unidades

accrescentadas ao minuendo, accreseenta-se
.1 ao algarismo seguinte do subtrahendo e
diz-se: vai 1, 1 e 9, 10. Como não se póde
tirar 10 de 4, aocresoentam-se também 10

a 4, e diz-se: 10 para 14, fica 4.
Augmenta-se agora o 7 do subtrahendo de 1 dizendo :

vai 1, 1 e 7, 8; para 2 não se póde, 8 para 12, fica 4;.
vai 1, 1 e 4, 5; 5 para 13, fica 8; vai 1, 1 e 1, 2;
2 para. 2, fica nada ou zero,

Continua-se do mesmo modo, caso os números tenham
ainda algarismos.

números 23.246 e 14.798.

para 16,

23.246
14.798

08. 448

A differença dos dois números é 08.448; mas como
o 0 vem antes dos outros algarismos, não conta, não
serve. A differença é 8.448.

59. Para fazer a prova da subtraeção póde-se;
Sommar o subtrahendo com a differença

conta estiver certa, vem o minuendo.
Com effeito, ao fazer esta addição, vê-se que o

número 14.798 mais a differença 8.448, dá o maior
número 23.246. EJ a prova de que a differença
8.448 está certa.

2.° Tirar
trahendo.

23. 246
8 , 448

í.° e, si a

14,798
8.448

23.246
a differença do minuendo e vem o sub-

Escre vem-se os números como já foi explicado, e
diz-se : 8 parra 16, fica 8 ; vai 1, 1 c 4, 5 ; 5 para 14,
fica 9; vai 1, i e 4, 5 ; 5 para 12» fica 7; vai 1, 1 e
8, 9 ; 9 para 13 fica 4 ; vai 1., 1 para 2 fica 1.

Dêste modo, acha-se de novo o subtrahendo 14.798; a difíe-
n.nça procurada é certamente 8,448.

14.798

_
i
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JULIA TEA! 7 LARANJAS E TI1ÍA 2 !!... RESTAM 5 LARANJAS.
2 — 57

SUBTRACÇÃGII.
õõ. Pedrinho tinha 17 bolinhas e perdeu 6. Para

saber de uma só vez quantas lhe ficam, elle diz: de 17
tirando 6 ficam 11.

Pedrinho fez
V-

*r uma subtracção que se póde escrever :
11, o que se lê: 17 menos 6 igual a 11.

56. A subtracção é a operação ou conta de tirar
número de outro

17 — 6

I um
para saber quanto fica.

0 número maior chama-se minuendo;
trahendo e o

o menor, sub-
ou excesso.resultado, resto, dijferença

Uma pessoa tinha 7 :468$ e pagou 2 :341$. Achar
quanto lhe fica.

Escreve-se em primeiro lugar
o menor debaixo, de modo
ordens estejam
traço como na addição.

57.
ii

o maior número, depois
que as unidades das diversas

abaixo das outras e passa-se umumas
7.468
2.341Começando em seguida pela direita diz-se

1 para 8, fica 7, que se escreve debaixo das
unidades; 4 para 6, fica 2, que se escreve

para 4, fica 1, que se escreve
5.127

debaixo das dezenas; 3
debaixo das centenas ; 2 para 7, fica 5, que se
debaixo dos milhares.

■

escreve

Ficam a esse homem 5:127íp.#
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StJBTIíACÇAo 27

58. Achar a differénça dos números 23.246 e 14.798.
Escrevem-se os numeros como acima.

Logo se vê que não se póde tirar 8 de 6.
Na mente, accresccnta-se 10 a 6,

fica 8. *

Depois, para compensar as 10 unidades
accrescentadas ao minuendo, accrescenta-se
1 ao algarismo seguinte do subtrahendo e
diz-se: vai 1, 1 e 9, 10. Gomo nao se póde
tirar 10 de 4, accrescentam-se também 10

a 4, e diz-se: 10 para 14, fica 4.
Augmenta-se agora o 7 do subtrahendo de 1 dizendo:

vai 1, 1 e 7, 8; para 2 não se póde, 8 para 12. fica 4;,
vai 1, 1 e 4, 5; 5 para 13, fica 8; vai 1, 1 e 1, 2;
2 para 2, fica nada ou zero.

Continua-se do mesmo modo, caso os números tenham
ainda algarismos.

A differença dos dois números
o 0 vem antes dos outros algarismos,
serve. A differença é 8.448.

Para fazer a prova da subtraeção póde-se:
Sommar o subtrahendo com a differença e, si a

conta estiver certa, vem o minuendo.

e diz-se : 8 para 16,

23.246
14.798

08.448

é 08.448,- mas como
nao conta, nao

59.
1.*

Com eífeito, ao fazer esta addição, vê-se que o
número 14.798 mais a differença 8.448, dá o maior
número 23,246, E1 a prova de que a differença
8,448 está certa.

2.°
trahendo.

14.798
8.448

23.245
Tirar a differença do minuendo e vem o sub-

23. 246
8. 448

Escrevem-se os números tomo já foi explicado, e
diz-se : 8 para 16, f ica 8 ; vai 1, 1 e 4, 5 ; 5 para 14,
fica 9 ; vai 1, 1 c 4, 5 ; 5 para 12, f ica 7 ; vai 1, 1 e
8. 9; 9 para 13 fica 4; vai 1,, 1 para 2 fica 1.

Deste modo, acha-se de novo o subtrahendo 14.798; a díffe-
'cnça procurada é certamente 8.448.

14.798
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Fazer as subtracções seguintes:
124 144 [ 213 145 | 460 146 1-334 147 I 658 148 I 719143I f

518102 547112 340 341

149 I 482 150 I 697 15] 815 152 I 395
370 582 703 38'0

168 | 498 - 279
169 | 193 — 107
170 319 — 220
171 648 - 377
172 j 779 - 588
173 892 - 328

183 6.834 — 4.610
184 9706 9 5-819

V i ■

'ÿ
■ "V r *

185 3.452 — 2-636
1.86 5-827 — 4-294
187 8-701 — 5-012
188 5.749 — 4.832
189 6.857 — 4.592
190 8-904 — 7.047
191 4-710 — 4.529
192 j 7.538 - 5.919
193 ! 8.715 .......7.307
194 9-047 - - 8-039
195 4-521 ......- 4.330
196 7.814 — 2.300
197 8-007 i- 4-019

589 — 572
727 — 613

153
154

514835155
156 467 - 351
157 689 — 574
158 804 — 502
159 * 749 — 533
160 | 497 — 385
16 H 947 — 540
162 719 — 403
163 234 — 102
164 866 — 12 t
165 624 — 213
1,66 | 301 — 101
167 [ 789 — 436

419 128174
175 | 679 — 482
176 I 277 — 178

5829411771

894 - 586t 178
459648179

961 - 768
509 - 497
291 -177

180
■

181u i 182

PROBLEMAS SÔBRE A SUBTR.ACÇÃO. '

198. Júlio recebe 15 balas e dá 9 a seus irmãos. Quantas lhe
ficam ?

199. Paulo tinha 23 bolinhas e perdeu 12. Quantas tem ainda?
200. Uma pessoa possuía '69$ e comprou por 5$ dc mercado-

Quanto possue ainda?
. 201. Venderam 6 metros de um,a peça qu-e tinha 57 metros.
Quantos metros ficam?

202.
203.
204.

rias.
i

André tinha 48 pontos e perdeu 6. Quantos lhe restam?
Uma aula contava 46 alumnus. Sairain 7. Quantos ficam?
Uma pessoa desejaria comprar um objecto que custa 63$;

mas faltam-lhe 8$. Quanto tem?
Vossa mãe tinha 788: comprou 15 metros de chila e fi¬

cam-lhe 56$. Quanto gastou ?
206. Vosso avô tem 73 annos; quanto lhe falta para ter 85 annos?
207. Se Jayme tivesse tnais 25$, poderia comprar um relógio

de 73$. Quanto tem?
De um pipote que continha 97 litros, tiraram 35. Quantos

205.

208.
ficam ?

209. Havia 56 árvores num pomar; arrancaram 18. Quantas
ficam?

Li ;
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SUfiTiíACÇÃd 29
210. Alguém possue 58$ e quer pagar uma dívida de 71$.

Quanto lhe falta?
211. Uma pessoa vendeu uma dúzia de patos e recebeu 37$.

Quanto lhe falta para poder pagar uma dívida de 52$
212. Uma pessoa recebeu 93$; agora só possue 87$. Quanto

gastou ?
Um empregado ganha 72$ por mez c gasta 55$. Quanto

por mez póde depositar na caixa económica?
214. Colheram 98 saccas de arroz, porém deram 15 aos pobres.

Quantos têm ainda?
215, Um lavrador tinha 47 carneiros e vendeu 29. Quantos

lhe ficam?

213.

216. Leopoldino comprou um relógio de 43$, e já pagou 29$.
Quanto tem ainda que pagar?

217. Um fazendeiro tinha 475 bois e já vendeu 243. Quantos
lhe ficam?

218*. Um fazendeiro colhera 634 saccas de café. Agora só pos¬
sue 243. Quantas vendeu?

Um homem comprou um cavallo por 642$, e deve ainda
118$. Quanto pagou?

220. V osso pai comprou 2 animais por 678$, c os vendeu por
729$. Qual foi o lucro?

Um leiteiro tinha 672$ e comprou uma vacca por 457$.
Quanto tem ainda?

219.

221. '

222. Depois de oito dias, o mesmo leiteiro vendeu a vacca
o lucro?por 500$, Qual foi

Um empregado tem direito a um ordenado de 2:700$ sobre
o qual guardam 152$ para o montepio. Quanto recebe o empregado?

224. Outro empregado ganha no anno 2:975$ e gasta 2:132$.
Quais são as suas economias annuais ?

225. Uma pessoa nasceu em 1818 e morreu em 1899. Qual era
a sua idade?

223.

226.
nasceu ?

Meu tio morreu em 1900, com ‘63 annos. Em que anno

227. A América foi descoberta por Christóyão Colombo; em
1492. Em 1925 quantos annos tinham decorrido depois desse facto?

228. Um negociante comprou uma peça de casimira por 3 :457$
e a vendeu por 4:125$. Qual foi o lucro?

Uma casa de exportação de café comprou 4.560
vendeu 3.217. Quantas tem ainda?

230. Uma montanha tem 2.474 metros de altura.
metros excede outra de 2.040 metros?

231. O pico culminante dos Alpes tem 4.810 metros. De quanto
excede o ponto mais elevado dos Pyreneus, que se eleva a 3,404
metros ?

r ■229. saccas e

De quantos ÚJ

■■

4

,
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PROBLEMAS30■

232- Um cavallo de raça e um boi caracú custam juntos
1:217$; o ícavallo só, custa 684$. Qual é o preço do boi?

233. Um empregado público' ganha no anno 2:000$. Quer eco¬
nomizar '645$ ; quanto poderá gastar annualmente ?

234. Um boiadeiro vendeu sua manada por 4:834$; depois com¬
prou outra por 3:976$. Quanto tem ainda?

235- Certa pessoa vendeu uma casa por 50:840$* e lucrou
5 :475$. Por quanto a oomprára ?

23$. Uma lábrica tinha 150.800 kilos de carvão de pedra e já
queimou 42.568. Quantos kilos lire ficam?

237- Uma cidade conta 885.000 habitantes e outra 395-000.
Qual é a differença de população?

f +

I

RECAPITULAÇÃO DAS DUAS PRIMEIRAS OPERAÇÕES

Uma escola consta de 4 aulas: a l.a com 25 aiumnos, a
Quantos aiumnos teih

238.
2.“ com 3'6, a 32 com 45 e a 42 com 52.
essa escola?

239. Uma caixa continha 432 lápis; tiraram 248, Quantos ficam?
240. Um operário ganhou 20$, mas compra chinellos de 6$ e

um chapéu de 5$. Quanto tem ainda?
241. Havia 23 mangueiras numa chácara ; 4 morreram e foram

derrubadas 9. Quantas ficam?
242. Theodore começou a jogar com 27 bolinhas e ganhou 13.

Quantas lhe faltam para ter 50?
243. Um operário ganhou 7$ hontem e 5$ hoje.

falta para ter 20$?
244. Juvenal, no dia de seus ânuos, recebeu 9 pratinhas de mil

■réis, cada uma, dc vovô, 13 de seu padrinho e 7 de titia ; deu 6
aos pobres e 8 á mana. Quantas lhe ficam?

245. Uma dona de capa foi ao mercado com 25$. Comprou
6$ de manteiga, 3$ de queijo, 4$ de legumes' e 5$ de fruetas.

f
i

Quanto lhe

por
Quanto dinheiro tem ainda?

•2 246. Um joven tinha 23$; comprou meias c gravatas por 9$,
deu 5$ para boas obras e gastou 3$ em doces. Quanto lhe fica?

247. Um fazendeiro tinha 17 vaccas leiteiras; vendeu 4 e com¬
prou mais 8. Quantas tem presentemente?

248. Um negociante comprara 948 metros de casimira; no mes¬
mo dia, vendeu 105 metros, e no seguinte 286. Quantos metros
lhe ficam?

249. Um livreiro recebeu 856 livros, dos quais vendeu 145 em
janeiro e 206 em fevereiro. Quantos lhe ficam?

250. Uma caixinha continha 576 pennas; tiraram 148 e 208.
Quantas ficam?

251. Uni carroceiro tem que transportar 7.854 kilos de carvão
■c de ferro. O ferro só pesa 4.672 kg. Qual c o pêso do carvão?

*ÿ

i

■

L
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ADMÇAO E SOBTRACÇÂO 31

252.ÿ Três quartolas de azeite pesam 204, 228 e 245 kilos*
Qual é o seu pêso total?

253- Uma pessoa vendeu gêneros por 48$ e com esse dinheiro
compra por 9$ de brim e 7$ de chita. Quanto lhe sobra?
254. Uma pipa continha 125 litros de vinho. Tiraram 32 litros

que foram substituídos
contém agora a pipa?

Um negociante vendeu a um collégio por 317$ de assúcar,
214$ de café, 229$ de chocolate e 213$ de goiabadaj Quanto
lhe devem ?

256. Duas estradas têm uma 12.230 metros e outra 14.925. De
quanto esta excede a l.°?

257. Uma senhora comprou 78 metros de fazenda de algodão;
emprega 32 metros para fazer camisas e 27 metros para fazer
lençóis. Quantos metros lhe ficam?

258. Uma pipa, que póde conter 500 litros, já tem 384. Quantos
lhe faltam para estar cheia?

259. Um negociante comprou 34 hectolitros de vinho por 1:395$
e 46 hectolitros por 1:504$; já pagou 1:857$. Quantos hectolitros
comprou e quanto deve ainda?

Uma cidade possnia 910 soldados; foram destacadas 3 com¬
panhias de 132, 146 e 155 homens. Quantos soldados ficam na cidade?

Uma pessoa tinha 625$, recebeu 186$ e gastou 587$.
Quanto tem ainda?
||2Ó2.
e aluguel e 225$ de roupa.

263.

por 15 litros de água. Quantos litros

255.

260.

261.

Um operário ganha 960$ por anno; gasta 685$ de comida
Quanto lhe fica ?

Numa pipa puzerara em 3 vezes, 157, 115 e 38 litros de
vinho. Quantos litros contém esta pipa?

A pensão dc um alumno é de 450$. Gasta mats 163$ de la¬
vagem de roupa, calçados, etc., e 15$ em doces e -brinquedos. Qual
é a despesa total ?

265.

264.

Um fazendeiro vendeu 35 leiloes por 1 :260$, 10 vaceas
por 1:635$ e 6 animais por 2:136$. Quanto recebeu?

Um fazendeiro colheu 945 saccas de café que pretendia
* vender por 45:750$; vendeu 378 saccas -por 12 :792$. Quantas sac¬

ras tem ainda e por quanto as deverá vender?
L 267. Uma .manada de 215 novilhos foi avaliada

vendera|u 143 novilhos por 5 :440$. Quantos ficam e qual será o
preço ?

266.

em 8:430$; já

Um negociante tinha no seu armazém 547 kilos de assucar.
bin 2 vezes vendeu 135 c 72 kilos. Quantos kilos tem ainda?

Um lavrador colheu 64 saccos de batata dôce e vendeu
i.i 28 e 17 saccos. Quantas lhe ficam?

2/0. Um negociante tem, em caixa, 27:346$;
.2865$. Quanto terá depois de pagar

268.

369.

mas deve 3 :4S2$ e
as suas dívidas?
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271. Um 'Operário comprou uma má-china por 127$; pagou
76$ de concertos e vendeu-a por 250$. Qual foi o lucro?

272. Júlio comprou 400 bois por.23:948$ e vendeu 240 por
14:527$. Por quanto deve vender os outros para lucrar 1:825$ por
tudo?

273. Para pagar 456$, meu pai me deu 183$. Fiquei com 78$.
Quanto tinha eu antes?

274. Quantos soldadios há num regimento de 4 batalhões que
tem respectiva,mente 1.027, 1.215, 1.104 e 1.006 homens?

275- Qual era a idade de urna pessòa que nasceu em 1852 e
morreu em 1905?

276. Para fazer um sino derreteram 4.538 kilos de cobre e 985
de estanho. Qual é o peso do sino?

277. Para pagar um sobretudo de 82$, deram uma nota de 100$.
Quanto receberam de trôco?

278. Quatro pessoas emprehenderam a ascensão do monte Bran¬
co; já se acham a 2.608 metros de altura e têm ainda que subir
2.202 metros. Qual é a altura do monte?

279. Num anno, certo commerciante teve 183 :980$ de receitas
e 147:095$ de despesas. Qual foi o seu lucro?

280. Devo pedir emprestados 85$ para poder pagar 560$. Quan¬
to tenho?

281. Um negociante em vinhos vendeu 4 pipas que tem 218,
e 216 litros a 1$ o litro. Quanto recebeu?

Eu tenho 1*07$ e para pagar uma dívida faltam-me 93$.
Qual é a dívida?

283. Uma pessoa vendeu por 113:540$ uma casa que lhe custa¬
ra 109 :800$. Qual foi o lucro?

227, 219
282.

284. Uma pessoa deve pagar 2:545$ c não tem mais que 1:900$.
Quanto há de pedir emprestado?

285. Alguém comprou um par de calças e um chapéu de 7$. Deu
30$ ; quanto custam as calças ?

286, Querem construir um muro ao redor de urna quinta de 41
metros de comprimento por 23 de largura, Qual será o compri¬
mento total do muro?

287. Uma pessoa nasceu em 1861; quando é què teve 65 annos?
288, Ha quantos soldados num exército composto de 135.800

infantes, 19.500 cavalleiros e 2.485 artilheiros?
Ao vender 5 cavallos por 1 :050$, um negociante d z

que lucrou 129$. Quanto pagára?
290. Um exérc.to era composto de 43.980 soldados antes da

batalha; depois tinha só 39.879. Quantos homens perdeu?
Num trem ha 27 viajantes no l.° carro, 13 no 2.° e 15 no 3.°

Quantos viajantes, seguem por esse trem?

289.

291.

LL
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ADDIÇÃO E SUBTRACÇAO 33

292. Vazia, uma caixa pesa 14 kilos e cheia, 93- Quantos kilos
de mercadoria contém ?

293. Querem lucrar 17$ sôbre uma mercadoria que custou 195$.
Por quanto a devem vender?

Antonio contava 9 annos em 1905. Em que anno nasceu?
Paulo tinha 10 annos em 1904. Quando é que teve

294.
295.

25 annos ?
296, Sôbre uma conta de 156$ fazem um abatimento de 17$.

Quanto se deve pagar?
297. Nas quatro aulas de uma escola há respectivamente 19

37, 43 e 23 aluirmos. Quantos alunnios tem esta escola?
De uma pipa que tinha 223 litros, tiraram 97, Quantos

í

298.
ficam?

299. Por certo trabalho, pagaram 351$ a 2 operários;
cebeu 189$. Quanto recebeu o outro?
HHDara1 pesar uma mercadoria,
balança um pêso de 500 grammas, dois de 200 grammas, tun de
50 grammas e dois de 10 grammas. Quanto pesa a mercadoria?

301. Um empregado, durante o anno, gastou 1 :250$ de comi¬
da, 450$ dc aluguel de quarto, 385$ de roupa, 135$ dc bonde e
outras despesas e economizou 237$. Qual era o seu ordenado?

302. Para pagar 8:532$, dão 8:450$
prata. Quanto pagaram ern prata?

um re-

300. um negociante colloca na

cm notas e o resto em

303. No anno, um operário ganhou 1:950$'« gastou 1:483$.
Quanto economizou ?

!'. ■

. ■,
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8 VEZES 4 MAÇÃS, SÃO 13 MAÇÃS.

U.|X ' $ — 12
I ■

'

' III. — MULTIPLICAÇÃO
-3

60. Clodomiro ganhou 4 vezes írês pontos. Para sa¬
ber de uma só vez quantos pontos ganhou, diz : 4 3
pontos são 12 pontos.

Fez uniu multiplicação, que se póde escrever 3X4
e se lê: 4 vezes 3 igu-al a 12.

O número multiplicado chama-se multiplicando;
o numero que multiplica; que marca o número de vezes
que se toma ou repele o primeiro, chama-se multiplica¬
dor; o resultado, a resposta, é o producto.

Na multiplicação de Clodomiro, 3 é o multiplicando, 4
ê o multiplicador, e 12 o producto.

62. O multiplicando c o multiplicador são os factores
do producto.

63. Vê-se pelo N.° 61 que a multiplicação ê a opera¬
ção ou conta que repete o multiplicando tantas vezes
quantas unidades há no multiplicador.

Uma pessoa recebeu 7 vezes 152$, Quanto essa
pessoa recebeu por tudo?

V

nr ! "•

*

12
i

61.
li ■

I ■

t,

■

64.f

4

Li ■ \
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MULTIPLICAÇÃO 35

152 Escreve-se o multiplicando 152, e abaixo
o multiplicador 7 como se fosse para effec-
tuar uma conta de sommar, e diz-se, come¬
çando pela direita:

7

1 .064
7 vezes 2, 14; escreve-se o 4 sob as unida¬

des e guarda-se 1 dizendo : vai 1; 7 vezes 5, 35 c l, 36;
escreve-se o 6 sob as dezenas e guardam-se 3, dizendo :
vão 3; 7 vezes 1, 7 e 3, 10; como é o último algarismo
multiplicado, escreve-se tudo sem nada guardar, pois a
multiplicação acabou.

O produeto 1061 indica que a pessoa recebeu por
tudo 1:064$.

65. O dono de uma fábrica deve pagar 234$ a cada
um dos seus 357 operários. Quanto dinheiro precisa?

Escrevem-se os números como acima; em seguida mul¬
tiplica-se o número 234 por 7 como se não houvesse outro
algarismo no multiplicador.

Tsto dá o primeiro produeto parcial 1.638 unidades.
e vem o se-Multiplíca-se do mesmo modo 234 por 5

gundo produeto parcial 1.170, que se começa a escrever
na segunda casa, porque exprime dezenas; escreve-se de¬
baixo do algarismo do multiplicador que deu
esse produeto parcial.

multiplica-se 234 por 3 para
obter o terceiro produeto parcial 702 que
se começa a escrever na 3.a casa, porque

234
Afinal, 357

1638
1170exprime centenas.

Sommam-se os três productos
parciais como estão collocados e
vem o produeto total 83.538;
indica que o dono da fábrica
precisa 'de 83:538$000 para pagar os seus
operários.

66. Para fazer a prova da multiplicação,
póde-se multiplicar o multiplicador pelo mul¬
tiplicando, isto é, tornar a effectuar a ope-

702
357
234 83538

1128
1071
714

83538
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MULTIPLICAÇÃO3$

raçao mudando os factores, como se vê no fundo da pá¬
gina 35, jS se a conta estiver certa, vem o mesmo producto.

Um negociante comprou 100 kilos de mercadoria
kilo. Para vêr quanto esta mercadoria custa,

escreve-se logo 1:300$, accresccnlaudo doiz zeros á direita
do multiplicando 13.

Procede-se sempre dêsse modo quando se tem que
multiplicar um número
basta accrescenlar, á direita deste número,
multiplied- lo por 10, dois zeros para mulliplicá-lo por
100, três zeros para mulíipticá-lo por 1.000, e assim por

diante.

67.
a 13$ o

i

68.i'í
por 10, 100, 1.000, 10.000, etc.;

um zero para

69. Achar quanto dao 50 vezes 2 :800$.
Depois de escrever os factores como já se viu, multi¬

plica-se como se não houvesse zeros; mas
accrescenlain-se á direita do producto 140,
tantos zeros quantos há no fim dos dois fac¬
tores. Dêste modo vem 140 :000$ por pro-
dueto.

t
■

2800
50

n >t

140

Fazer as seguintes multiplicações:
■

12 305 [ 34 306 ! 56 307 I 78 308 I 90 309 | 12304
32 2 2 2 2

■ 310 X 34 311 | 56 312 [ 78 313 1 90
it

3 3 3 3

31.4 12X4 325 j 34X6
315 34X4 326 | 56X6
316 56X4 327 78X6
317 78X4 328 9<3§§
318 90X4 329 12X7
319 12X5 330 34X7
320 34X5 331 56X7
321 56X5 332 j 78X7
322 78X5 333 90X7

.323 90X5 334 12X8
324 | 12X6 | 335 j 34X8

336 | 56X8 347 678X2
348 985X2
349 123X3
350 [ 456X3
351 I 789X3
352 j 678X3
353 1 895X3
354 j 123X4
355 [ 456X4
356 | 789X4
357 j 678X4

985X4
123X5
456X5
789X5
678X5
985X5
123X6
456X6
789X6
678X6
985X6

358
78X8337 359
90X8338 360
12X9339 361
34X9340 362
56X9341 363
78X9342 364
9*0X9343 365

123X2
456X2
789X2

344 366
345 367
346 368
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381 I 789 X 9
382 I 678X 9
383 | 985 X 9
384 378 X11
385 267X12
386 | 789X13
387 | 421X14
388 954X15
389 452X16
390 637X17
391 189X18

369 [ 123X7
370 | 456X7
371 789X7
372 678X7
373 j 985 X7
374 123 X8
375 456X8
376 789X8
377 j 678X8
378 985X8
379 | 123X9
380 I 456X9

392 | 453X19
393 j 126X20
394 142 X 21
395 536X22
396 [ 423X23
397 724X24
398 313X25
399 j 819X26
400 769X27
401 271X28
402 I 212X29

495x 30
770X120
708X310
840X400
960X210
180X710
460X160

6090X 407
5040 X 506
5003X300
7869X400

403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413

Multiplicar os números seguintes :
891, 894, 745, 692, 718, 649, 826, 328, 925, 249.
N.°414, por 10; N-° 415, por 100.

PROBLEMAS SÔBRE A MULTIPLICAÇÃO

416. Qual é o
417. Emilio ganhou 5 pontos para uma página dc calligraphia

e 3 vezes mais para suas lições. Quantos pontos ganhou para as
lições?

■118. Um menino decora 12 linhas de grammática por dia,
Quantas poderá decorar em 26 dias?

419. Sebastião leva 32 minutos para fazer uma página dc cópia.
Quanto tempo gastará para fazer 7?

Um operário faz 5 metros de fita por dia. Quantos fará

número 6 vezes maior que 250?

420.
em i 7 dias ?

421. Uma máchinia descasca 52
Quantas sachas lia de descascar

422. Quanto receberá no anno um
por dia e trabalha 308 dias no anno?

Há quantas dúzias- de pennas em 15 caixas de 12 dúzias

saccas de arroz por dia.
cm 18 dias?

operário que ganha 4$000

423.
cada uma?

424. Quantas pennas contêm as 15 caixas do número pre¬
cedente?

425. Cada uma das 25 jancllas de uma casa tem 6 vidros a
1$ cada um. Quanto custaram todoSf os vidros da casa?

426. Uma casa tem S andares e a escada que chega até' o 5.°
andar conta 23 degraus de um andar para outro. Quantos de¬
graus há nesta escada?

427. Quanto se deve a um operário que trabalhou 43 dias a
4$ por dia?
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428. Uma aula contém IS carteiras de dois lugares. Quantos
aluirmos póde ter ?

429. Quantas maçãs há numa caixa que encerra 17 dúzias?
430. Uma pipa fica cheia com 13 baldes de 16 litros. Quantos

litros contém?
431. Quantos litros de leite, por semana são precisos para uma

família que toma 3 litros por dia?
432. Qual é a quantidade de leite consumida pela família do

número precedente, num anno de 52 semanas?
433. Quanto se pagará por 43 metros de casimira a 17$ o

metro?
434, Um hvro contém 137 páginas de 44 linhas. Quantas li¬

nhas contém ?
435. Um trem faz 57 kilômetros por hora e anda durante 15

horas. Qual é a distância percorrida?
436. Que dinheiro é preciso para pagar 15 operários que

trabalharam durante 9 dias a 5$ por dia?
437. Comprei 1.700 garrafas a 18$ o cento. Quanto pagarei?
438. Colhi 500 saccás de arroz a 25$ a saoca. Qual

da colheita?
439.

!ÿ i
•' •ÿ.ÿ"’fíV'.'

é o valor
11

i
I!

Numa bibliotheca há 26 prateleiras que tem c'ada
54 livros. Quantos livros há?

440, Num dia, há quantos minutos?
441. Quantas horas há no mez de janeiro?
442. Quantas laranjeiras vendeu uma quitandeira se vendeu

17 dúz;as?
443. O anno ordinário é de 365 dias ; quantos dias há em

24 annoõ communs?
444. Quanto custam 45 dúzias de íacas a 13$ a dúzia?
445. Qual é o preço dc 38 metros de brim a 2$ o metro?
446. Quanto se deve pagar por 25 caixas de cerveja a 49$

cada uma?
447. Quantos litros ha em 34 pipas de 225 litros cada uma?
448. Qual é o preço de 78 metros de setim a 12$ o metro?
449. Quanto valem 196 carneiros a 27$ cada um?
450. Qual

do Sul a 38$ o hectolitro?
451, Que pêso carrega uma carroça que leva 20 caixas de

batatas, se cada uma pesa 82 kilos?
452. Qual é o preço de 375 patos a 2$ cada um?
453. Uma

caixas iguais ?
454. Qual é o preço de 24 cadeiras a 12$ cada unia?

t , unia

f*

'

i

I •

é o preço de 62 hectolitros de vinho do Rio Grand-e

caixa contém 235 tâmaras* Quantas contêm 68

■
"
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lece >.:m 18:635$Otío pessoas repartcm-se uma herança
c.Picta uma, Qual a importância da herança?

456. Quanto valem 35 cavallos de raça a 876$ cada um?
457. Uma caixa de hatatas pesa 75 kilos. Qual é o peso de

345 caixas ?

455. e

458. Qual é o valor de 164 cavallos a 299$ cada um?
459. Um sapateiro vendeu 34 pares dc sapatos a 28$ o par.

Quanto recebeu?
Um empregado recebe 210$ por mez. Quanto reccbc no460.

anno?
461. Quanto se deve a um operário por 19 dias de trabalbo a

5$ cada um?
462. Qual é o preço de 37 vaccas leiteiras hollandczas a 365$

cada uma?
463. Um capitalista póde gastar 17$ por dia. Quanto póde

gastar num anno de 365 dias?
464. O cerco de uma cidade durou 90 dias. Quantas bombas

recebeu ella s'e a média foi de 2S0 por dia?
465. Quanto custa uma casa paga com 4.847 notas de 20$ ?
466. Qnal é o preço de 148 hectolitros cíe milho1 a 18$ cada um?
467. Uma vacca dá 16 litros de leite por dia. Quantos dá em

96 dias?
468. Sc o anno ordinário conta 365 dias, quantos dias viveu

um homem que morreu com 68 annos ordinários ?
469. Um trem percorre 36.500 metros por hora. Quantos per¬

correrá em 23 horas?
470. Durante 18 dias .“moregaram 15 operários a 4$ por dia.

Quanto recebeu cada operáWo?
471. Uma pessôa panou uma dívida em 16 prestações de 1 :897$

cada uma. Qual era a iimnontância da dívida?
472. Onal é o preço d-® 345 arrobas de toucinho a 17$ a arroba?
473. Qual é o comprimento total de 86 peças dc fazenda dc

46 metros cada uma?
474. Qual é o preço de 89 kilos dê sêda a 54$ o kilo?
475. Quantos litros dc milho são precisos para 25 cavallos

durante um anno, se mn cavallo gasta 6 litros por dia?
476. Um homem gasta 3$ por mez em fumo. Qual será a im¬

portância desta despesa ao cabo de 5 annos?
477, Quanto ganha no anno um empregado que recebe 75$

por mez ? .
478. Quantos pregos são necessários para ferrar 8 cavallos,

se ha 6 pregos por ferradura?
479. Uma família gasta 12$ por dia. Quanto gastará no anno?

_
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480. Um negociante vende 14 caixas de bacalhau a 87$ cada
uma. Quanto receberá?

Um negociante vende 13 perus 'a 14$ cada um.481. Quanto
recebe ?

482. Um exportador compra 30 saccas de arroz a 18$. Quanto
deve pagar ?

483. A 25$ o metro de velludo; qual é o preço de 7 peças de
38 metros cada uma?

484. Uma sacca de assúcair de 60 kilos vale 40$. Quanto hão de
valer 385 saccas de mesmo pêso?

485. Qual é o vaiar de 18 carroças de carvão de pedra se cada
uma contém 12 quintais a 6$ o quintal? (O quintal métrico é
um pêso de 100 kilos).

486. Um cavailo precisa de 12 kilos de alfaia por dia. Quantos
kilos dc alfafa serão precisos para alimentar 65 cavallos durante
um anno de 365 dias ?

I
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6 ABACATES DIVIDIDOS DOE 3 MENINOS ! . . .

SÃO 2 ABACATES PARA CADA UM.

6 3 = 2ii « B'

*

DIVISÃOIV.

70. Vossa mae quer empregar 24$ para comprar
vasos ao preço de 3$ cada um. Para saber quantos poderá
comprar, ella diz: em 24, quantas vezes 3? 8 vezes;
poderei comprar 8 vasos»

71. Vossa mae fez uma divisão que se póde escrever:
o que se lê : 24 dividido por 3 igual a 8.

O número 24, que joi dividido, é o dividendo; o
número 3, que dividiu, é o divisor; o resultado 8, que
marca o número de vezes que 3 cabe em 24, é o quo¬
ciente.

ir

24- 3=8,
72.

73. A divisão é uma operação ou conta que mostra
quantas vezes um número chamado dividendo encerra
cutro chamado divisor.

Por occasião de seu anniversáro natalício uma pessoa
rica quer distribuir 1:8S0§ por famílias necessitadas e dar

8S a cadá uma- Quantas famílias poderá soccorrer?
uma divisão a effectual-.

Escreve-se, em primeiro lugar, a somma a repartir;
é o dividendo; á direita, escreve-se o divisor : é a quan¬
tia dest nada a cada família; separam-se os dois números

74.

E’

I

i

*
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I

por um traço vertical e sublinha-se o divisor.
Na esquerda do dividendo, toma-se um

número que encerre o divisor menos de 10
vezes; é 18; diz-se: 18 dividido por 8 dá 2;
escreve-se o 2 debaixo do divisor, perto do
traço vertical ; mulliplica-se 8 por 2 e tira-se logo de 18
o produclo achado, dizendo : 2 vezes
ficam 2, e escreve-se o resto debaixo do 8 de 18.

A5 dtreila dêste resto 2, abaixa-se o
do dividendo, o que dá 28.

Diz-se ainda: 28 dividido por 8 dá 3; escreve-se o 3
á direita do 2, debaixo do divisor; depois, diz-se: 3
vezes 8, 24, 24 para 28, ficam 4.

A direita dêste
no dividendo,
viduío por 8 dá 5;
de 3, e acaba-se dizendo: 5 vezes 8, 40; 40 para 40 fica
nada ou zero.

O quociente 233 significa que aquella pessoa caridosa
poderá alliviar 235 famílias necessitadas.

/5- O dono de uma iábrica pagou, durante o anuo, 33 450$
que receberam todos r mesma quantia.

operário ?

1880 | 8
28 235

40
0

8, 16, 16 para 18

algarismo seguinte

novo resto, 4, abaixa-se o 0 que fica
o que dá 40; prosegue-se dizendo : 40 di-

escreve-se o 5 no quociente ã direita

a seus 34 operários,
Quanto recebeu cada

E’ ainda uma divisão a effectual'.
Depois de col locar os números como aerma, pro¬

cura-se á esquerda do dividendo o número
que encerre o divisor menos de 10 vezes.

33 não encerra 34, mas 341 o encerra
e menos dc 10 vezes, pois 10 vezes
sao 340. Assim, 331 constitue o l.° di¬
videndo parcial.

331501 34
255 1)75
170 34

00

Em lugar de dizer 331 dividido
divisão

por 34, suppõe-se a
como feita só entre o l.° algarismo do dividendo

quando ell.es têm o mesmo
ou então entre o número formado

parcial e o l.° do divisor,
número de algarismos,

i

1

1
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I DIVISÃO 43

pelos- 2 primeiros algarismos do dividen¬
do quando este tiver um a mais, e o l.°331501 34

255 975 algarismo do divisor.
Assim sendo, dir-se-á: 33 dividido por

3, dá rnais de 10, mas por causa das
reservas resultantes da multiplicação do 4

pelo quociente, dá somente 9. Escreve-se 9 no quociente;
depois, multiplica-se 34 por 9 e tira-se o
331, dizendo: 9 vezes 4, 36; 36 para 41 ficam 5 e vão
9 vezes 3, 27; 27 e 4, 31; 31 para 33 ficam 2. A’ di¬
reita do resto 25 abaixa-se o algarismo seguinte do di¬
videndo, o que dá 255.

Como para o
por 3 dá 8; mas,
escreve-se

170
00

producto de
4;

l.° dividendo parcial diz-se: 25 dividido
por causa das reservas, dá somente 7;

o 7 á direita do 9 no quociente; depois diz-se:
7 vezes 4, 28, 28 para 35 ficam 7 e

para 25 fica 1. Abaixa-se o
dendo á direita do novo resto 17, e obtém-se 170.

Diz-se: 17 dividido por 3, dá 5 e nota-se que 5 serve
com as reservas. Escreve-se 5 á direita de 7; depois
tinua-se dizendo: 5 vezes 4, 20, 20 para 20 fica zero e
vão 2; 5 vezes 3, 15 e 2, 17, 17 para 17 fica zero.

Acabou a divisão e o quociente indica que um operário
recebeu 975$.

vão 3; 7 vezes 3,
0 do divi-21 e 3, 24; 24

, con-

76. Para fazer a prova de uma divisão que
resto, multiplica-se o divisor pelo quociente, ou o quo¬
ciente pelo divisor; se a conta estiver certa, o producto
é igual ao dividendo.

Se a divisão tiver um resto, procede-se do mesmo modo,
depois acerescentase o resto ao producto, e o total deve
ser igual ao dividendo.

não tem

Fazer as seguintes divisões:

487 | 24] 2 488 | 321 2 489 j 46[ 2 490 | 58} 2 491 | 60 1 2

492 j 36 1 3 493 | 42| 2 494 j 51| 3 495 | 45] 3 496 [ 63 1 3
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497140-L4 I 515 S44-7 533(621ÿ-3 I 551 1 396-4 6
498 644-4 I 516 70-4-7 534 1 5344-3 I 552 1 2384- 7
499 72 4-4 517 484-8 535 i 4264-3|553 945-4 7
500 S6-P4 51S 644-8 536 18794-3

519 1 804-8 537’ 324-44
520 1 964-8 538 1 9084-4
521 564-8 539 816)4-4
522 454-9 540 1 648--:-4
523| 634-9 541 1 5604-4

542 1 3754-5
525 544-9 543 7604-5 561 952-4
526 724-9 I 544 4254-5
527 9424-2|S45|985-45
52812684-2 I 546'620-4-5
529*5644-2 |547 5764-0|565[7294- 9
530 8784-2 |548 2824-6 j 566(8824- 9

513’49 -4 7 I 531 4344-2 p 549 474-461 567 224-4-32
514 1 63 4- 7 I 532 7234-3 jj 55018644-6 f 568 47S--25 .

964- 12
324-4 36
247-4 19
528-4 33
2424- 22
9944- 71
9884- 52
7824- 34

569
570
571

554 637-4 7 573
555 406-4 7 573
55618194- 7 574
557 5444- 8 575
558 472-4 8 576
5591384-4 8 577| 4-0294-237
560 i 632-4 8 578 j 7.8124-372

579 9.6834-421
562 378-4 9 I 580 9-146-4-538
563 4774- 9 1581 20-0314-607
564 1 531-4 9 582 28-977-4743

583|27.0324-872
584 41-3164-939
585 79.689-4-789
586 99-6874-987

501 844-4
502'65 4-5
503 50 4-5
504(75 4-5
505 85 4- 5
506 70 4-5 524 ( 814-9
507 364-6
508142 4-6
509 54 4- 6
510 724-6
511[84 4-6
512 354-7

, .

■

1

L
■ *

i
PROBLEMAS SÔBRE A DIVISÃO

587, Thiago rccebcu um cesto contendo 45 sapotys e o reparte
igualmente por si e sens 4 irmãos* Quantos sapotys receberá
cada um ?

588, Se o metro de panno -custa 18$, quantos metros se podem
ter com 810$?

589. Quantas notas de 5$ são precisas para pagar 4:735$?
'590. Ph.lippe ganhou 315 pontos em 15 dias; quantos ganhou

por dia?
591, Um operário recebe 392$ por 98 dias dc trabalho. Quanto

ganha por dia?
Qual é o preço de um bczerrinho quando 47 custam

i

í

592.
1 :222$ ?

593. Um operário ganha 148$ em 37 dias. Quanto ganha por
dia ?

594. Quanto custa o metro de fazenda quando
por 19 metros ?

595. Qual é o preço do hectolitro de trigo quando 27 custam
486$?

596. Qual é o pêso de um sacco de farinha quando 35 pesam
4.375 kilos?

597.

pagam 342$se
*

''I

Um padeiro compra 1.495 kilos, de farinha em saecos de
115 kilos. Quantos saccos recebeu?

598. Comprei 86 leitões por 2:064$. Quanto custa cada um?

a- ■
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T) ÍVISÂO 45
599, Paguei 986$ por 58 saccas de arroz,

da sacca ?
Qual era o preço

600. Qual é o preço de um litro de azeite quando 87 custam
174$?

601, Uma quantia de 36:180$ deve ser repartida por 67 famílias
po'bres. Quanto receberá cada uma?

60- ■ Quantas notas de 10$ são precisas para pagar 420$?
■603, Um operário ganha 45$ por semana.

levará para ganhar 945$?
604. Um pomar contém 65 árvores dispostas cm fileiras de

1.3 árvores. Quantas fileiras são?
605. Comprei 17 pipotes vazios por 34$. Quanto custa cada um?
606.

Quantas semanas

São necessários 5 metros de fazenda para um vestido.
Quantos vestidos se pódem fazer com uma peça de 115 metros?

Um menino deu 4 tostões a cada um dos pobres por elle
encontrados. Quantos são os pobres se deu 28 tostões?

608. Quantos exemplares de um livro de 3$ se pódem ter
com 162$?

609.

607.

Júlio dá 7 pennas por um tostão. Vendeu 203 pennas;
quantos tostões recebeu?

610. Uma peça de fazenda foi vendida por 448$ a 8$ o metro.
Qual é o comprimento da peça?

611. Qual é o valor de 735 peras a razão de 5 por 1$?
612. Uma família gasta 2 litros de vinho por dia. Quanto tem¬

po levará para consumir 218 litros?
Um feixe de espigas de arroz dá na média 6 litros de

grãos. De quantos feixes hão de precisar para ter 276 litros de
gritos ?

613.

614. As rodas de um carro têm 3 metros de volta.
voltas darão para percorrer 885 metros?

Certa mãe de família
cebeu assim 208 balas.
filhos. Quantas balas terá cada um?

616. Um menino recebeu 3$ e quer comprar brinquedos de 2
tostões cada um. Quantos poderá comprar?

617. Nove saccas de feijão foram vendidas
custou cada uma ?

618.

Quantas

615. comprou meio kilo de balas e re-
Quer repartí-las igualnifente por seus 8

por 207$. Quanto

Onze operários receberam 869$.
mesma quantia; quanto recebeu cada um?

619. Devo receber 600$ em notas de 5$. Quantas haverá?
620. Cada semana um operário leva 12$ á caixa económica.

Ao cabo de quantas semanas terá levado 660$?
621.

Todos têm direito á

Um regimento deve percorrer 512 kilómetros em 16 dias,
Quantos kilómetros deve andar por dia?

ifal
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PROBLEMAS46

Pagaram 1 :050$ por 75 metros de fazenda. Qual é o preço622.
do metro?

623. Uma pessoa quer gastar 480$ em viagens a 16$ por dia.
Quantos dias ha de viajar?

624. Quantas horas ha em 1.800 niinutos?
625. Uma sala quadrada tem 64 metros de volta. Qual é o

comprimento fie cada lado ? O quadrado tem 4 lados iguais
626. Quantas dúzias de ovos há numa caixa de 528 ovos?
627. Quanto custam 348 ovos a 1$ a dúzia?
628. Repartiram-se 6:250$ por 25 pessoas. Quanto recebe

cada uma ?
629, Quando o vinho nacional custa 36$ o hectolitro, quantos

hectolitros se poderão comprar com 1:728$? *

630. Repartir 172.080 em 48 partes iguais.
631. Quantos ares contém uma propriedade que custou 77 :220$

a 36$ o are ?
632. Quanto custa o metro de velludo sc 75 metros custam

1:050$?
633. Em 45 dias, um correio percorreu 3.015 kilômetros. Quan¬

tos kilônietros, na média, percorreu por dia?
634. Quinze caixas de caramelos pesam juntas 180 kilos. Qual

é o pêso de uma ?
635. Distribuiram-se 825$ por 75 pobres. Quanto recebeu ca¬

da ura?
636.

custa 32$ ?
637. Victor economiza 28$ por mcz. Quantos mezes levará

para economizar 336$?
638. Quantas pipas de 215 litros se podem encher com 22.575

litros?
639. Em 18 dias um operário trabalhou 216 horas. Quantas

horas trabalhou por dia?
640. Pagaram 1 :638$ por 26 pipas de vinho virgem. Quanto

custou cada uma?
641. Quantas horas levará uma fonte, que dá 165 litros por

hora, para encher um tanque de 7.425 litros?
642. Um viajante ficou 19 dias num hotel e pagou

Qual era o preço de pensão diária?
643. Um campo de 861 metros quadrados foi lavrado em 21

dias. Quantos metros quadrados se lavraram num dia?
644. Paguei 1 :8O0$ por 100 hectolitros de milho. Quanto

custou o hectolitro?
645. Pedro ganha 1:560$ no anno. Quanto ganha por semana?

Um anno tem 52 semanas.

Quantos relógios se poderiam comprar com 1:536$, sc um

152$.

1

L
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046. Um capitalista póde gastar 8:760$ cada anno. Quanto
pode gastar por dia? O anno é de 365 dias.

Uni trem rápido leva 36 horas para percorrer 2.088 ki-
íômetros. Quantos kdôinetros percorre por hora ?

648. Quanto póde gastar por dia uma pessoa que tem 5 :475$
dc rendimento annual?

'649. De quantas notas de 100$ preciso
650. Um exército

custou cada cavallo?
Na média, por dia,

Quantos dias gastará para dar
40.000 kilómetros?

652.
defer ter com 1 :368$?

Devo 1 :521$. Quantas saccas de café a 39$ tenho que
dar para pagar esta dívida?

Uma fazenda dá 8:760$ de lucro por anno. Qual é o
lucro por mez e por dia?

Doze cavalios custaram 6 :960$. Qual é o
656. Sóhre a venda de 186 metros de fazenda

lucrei 372$. Quanto lucrA por metro?
Lm padeiro compra 2.964 k.los de farinha a 26$ o sacco

de 76 kilos. Quantos sdcecs recebeu ?
658.

Quanto tempo levará
litros ?

647.

para pagar 3:500$?
comprou 35 cavalios pagos 23 :800$. Quanto

651. um viajante percorre 50 kilómetros.
a volta da terra, se esta tom

A 76$ a pipa de vinho de 225 litr. s, quantas pipas po-

653.

654.

655. preço de um?
a 15$ o metro

657.

Uma bomba póde dar 2.850 litros de água por hora.
para esvasiar um reservatório de 14.250

659. Quando um hectolitro de azeite vale 115$, quantos pode¬
rei comprar com 6:900$?

Num pomar há 2.736 árvores dispostas em 36 fileiras
Aguas. Quantas árvores há em cada fileira?

661.

660.

Uma costureira emprega 3 metros de fazenda para fazer
■ unia camisa. Quantas camisas fará com 126 metros da mesma

fazenda ?

RECAPITULAÇÃO SÔBRE AS QUATRO OPERAÇÕES

662. Faltam-me 15$ para pagar 32$; quanto tenho?
Um carro leva 12 viajantes; 5 pagam 3$ cada ura; 4 pa¬

gam 4$ e os outros pagam 5$. Quanto receberá o conductor?
Comprei cavalios por 975$. Por quanto hei de vendê-los

para lucrar 125$?
665. Um pai tem 76 annos e seu filho tem 38. Qual era a idade

do pai na época do nascimento do filho?
666. LJm negociante vende por 782$ o que comprara por 835$.

Quanto perde?

663.

664.

. r ■ jdjj L
_
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PROBLEMAS48
667. Num rebanho há 128 ovelhas, 39 cabras, 48 carneiros,

64 cordeiros e 40 cabritos. Quantos animais há no rebanho?
668. Para pagar uma peça de 55 metros de fita a 8$ o metro,

dei 3 notas de 100$ e 2 de 50$ e o resto em notas de 5$. Quantas
notas de 5$ dei ?

Paulo misturou 8 hectolitros de vinho a 32$ cada um com
24 hectolitros a 30$. Quantos hectolitros de mistura obtém dêste
modo e quanto vale a m'stura?

Reparti certa quantia por 20 famílias pobres : 12 rece¬
beram 45$ cada uma, e as outras 50$. Qual era a quantia dis¬
tribuída ?

671. Comprei 25 livros a 3$ e 24 a 5$. Quanto hei dc pagar
se o livreiro faz um abatimento de 8$?

672. Quanto se pagará por 25 metros de renda a 96$ os 8
metros ?

673.

669.

670.

Duas fontes correm para um tanque de 36.000 litros ;
a l.“ dá 18 litros por minuto e a outra 22. Quantas horas levarão
as duas fontes para encher o tanque?

Um operário trabalhou 10 dias a 5$ por dia. Pagam-no
com pratas de 2$. Quantas receberá ?

Dei uma nota de 100$ para pagar 23 livros e devolveram-
me 31$. Qual era o preço de um livro?

Em 45 minutos, com uma bomba, esvasiaram um tanque
de 5.760 litros. Quantos litros por hora dá esta bomba?

677. Paguei 400$ pelo mesmo número de metros de fazenda a
13$ e a 7$. Quantos metros de cada qualidade recebi?

Um negociante vendeu a 1$ a dúzia 480 laranjas que pa¬
gara 30$. Qual foi o seu lucro?

Duas peças de fazenda a 8$ o metro foram pagas 600$.
Qua! é o comprimento da 2." se a l.a tem 32 metros?

680. Quanto ganha num anno um empregado que recebeu
1 :022$

681.

674.

675.

676.

678.

679.

por 7 meses ?
Um trem percorre 781 kilômetros em 11 horas; já andou

durante 5 horas. Qual é a distância vencida?
682, Quatro metros de velludo valera tanto quanto 9 metros

de urna fazenda que custa 4$ o metro. Quanto vale o metro de
ve í 1 udo ?

Um negociante lucrou 38$ ao vender por 360$ 23 metros
de panno. Quanto lhe custará cada metro?

Eu tinha 375$; paguei 162$ ao padeiro, 58$ ao açou¬
gueiro e 84$ ao mercieifo. Quanto paguei e quanto me fica?

685. Qual é o pêso de uma caixa que encerra 19 latas que pesam
7 kilos cada uma, se a caixa vazia pesa 17 kilos?
. 686. Uma caixa de sabão pesa 117 kilos. A caixa vazia pesa
18 kilos. Qual é o pêso líquido do sabão?

683.

684.
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687. Eu tinha 2,635 amendoins ; del 525
Edmundo e 975 a Leôncio.

a Gregório, 235 a
Quantos ficaram para mkn?

688. Qual é o valor de uma quantia composta de 50 notas de
20$, 36 de 10$ e 85 de 5$?

689. Qual é o preço de 36 potros a 60$ cada um, e quanto se
lucra ao vendê-los por 72$ cada um?

Ura operário por dia ganha 4$ e gasta 2$. Quanto eco¬
nomiza por semana, se não trabalha nos domingos ?

Um boiadeiro
1:900$, a 2.a vez 37
Quantos bois comprou e quanto pagou por tudo?

692. Um fazendeiro vendeu 15 saccos de café por 675$ e mais
tarde 18 por 702$. Quantos saccos vendeu e quanto recebeu?

Na sua caixa um banqueiro tem 315 :49ó$. Há 250 :000$
em notas, 39 :420$ em ouro e o resto em prata. Qual é o valor
da prata? . .

694.

690.

691. compra no sertão a IP vez 43 bois por
e a 3.a vez 78 por 4 :750$.2:100$,por

693.

Um trem parte com 149 viajantes. Na 1.* estação descem
13 e entram 82. Depois disso, quantos são os viajantes?

695.
tem agora?

'696. Meu livro de leitura tem 518 páginas. Durante o 1° se¬
mestre li 97 páginas e no 2,°, 179 páginas. Quantas tenho ainda
para ler?

697. Levei 350 fructas ao mercado. Vendi 250; perdi 7 e dei 8.
Quantas ficaram?

Um relojoeiro comprou um velho relógio por 17$; fez
concertos nelle por 7$ e vendeu-o por 31$. Qual foi o lucro?

699.
75 para pôr em
quantos litros contém

Mário tinha 25 bolinhas, ganha 19 e perde 23. Quantas

698.

De urna pipa que continha 208 litros de vinho, tiraram
outra pipa que já tinha 106 litros. Feito isso,

cada pipa ?
700. Roberto tem 260$ na caixa económica ; seu irmão tem

29$ a mjenos . Quanto os dois juntos têm na caixa económica?
701. Um trem sabiu ás 4 horas da madrugada e chegou ás 11

horas e 20 minutos. Quantos minutos durou o trajecto?
uma divisão é 27, o divisor 41 e o quocien¬

te 18. Achar o dividendo.
702. O resto de

703. Quanto gastarei para cercar um jardim de 57 metros de
comprimento e 33 metros de largura, se a cêrca custa 4$ por
metro?

704. Para fazer um vestido, uma senhora compra 7 metros de
fazenda a 7$ o metro ç dá 51$ á costureira pelo trabalho. Quanto
çusta o vestido?
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I 705. Ufa fazendeiro vendeu 68 balaios de mandioca a 7$ cada
um. Com o dinheiro comprou 1 vacca por 458$. Quanto dinheiro
lhei fica?

706, Cerco um jardim quadrado de 63 metros de lado, com
<o metro. Qual é a despesa?

707. Quantos minutos há em 7 horas c 45 minutos?
14r

■ j
um muro que custa

70S. Um empregado recebe um ordenado annual de 2 :300$
gasta 5$ por dia. Qual será a sua economia no fim do anno?

Ao vender 13 chapéus a 8$ cada um, um chapeleiro lucra
9$. Quanto pagou pelos. 13 chapéus?

710. Uma pessoa devia 1 :460$ e deu cm duas vezes 873$
428$, respectivamente. Quanto deve ainda?
li.

c
.

709.

■ ' e

Um fazendeiro comprou 80 carneiros a 10$, 20 vaccas a
116$ e 20 novilhos a 97$. Quanto deve pagar?

712. Três vacc'as leiteiras custaram 965$ juntas. Vendem-nas
por 385$ cada uma. Qual é o lucro?

713. De quantos litros de milho precisam
cava1los durante um. an.no, se dão 5 litros por dia

714, Um fazendeiro, paga 21 vaccas
cve|has a 15$ cada uma. Quanto lhe fica

.

para, alimentar 30
a cada um?

a 125$ cada uma e 87
se tinha 3:800$?

Um correio deve vencer 518 kilômeiros em 14 dias. Ouan-
tos kilometres andará por dia?

na média, vende por 950$ de mercado¬
rias cada dia c lucra 70$. Qual será seu lucro depois de 250 dias
de venda?

i

715.

716. Um negociante
1

717. Colhi 15 cestos de pitangas;
e os demais a 5$. Quanto recebi ?

718. Um fazendeiro compra 450 carneiros a 15$
Perde S e vende os outros a 18$ cada um. Quanto lucra?

Uma pessoa compra 20 bois
neiros a 10$ cada um. Quanto terá
pagar, se tem apenas 2:910$?

720. Quanto há de receber
já lhe adiantaram 110$?

721. Quantos viajantes pode levar um comboio de 18
de 40 lugares cada um?

722. Quantos dias há em 37 annos
723. Vendi um cavallo de raça por 930$ e perdi 178$. Quanto

custara o cavallo?
724. Um criado ganha 38$

meses lhe pagaram?
725. Uma

vendi 4 a 3$ cada um, 5 a 4$

cada um.

719.ií 1 ; a 113$ cada um, 60 car-
que pedír emprestado paraI $

um operário por 57 dias a 3$ se'

carros

commtms ?

por mez c recebeu 380$* Quantos

casa custa 4:500$ de compra e 2;100$ dê
tos; por quanto se dçve vender para dar 1 ;500$ de lucro?

concer-ti
f

ILA
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QUATRO OPERAÇÕES 51

726. Uma plpsô.a nasceu
anno morreu ?
727.
quanto o vendi ?

em 1,803 e viveu 78 ranges ; ci:i que

Lucrei 875$ ao vender um carapc! que custá-r-a 4:730$. Por

728. Vendi 13 bezerros por 546$. Qual é
37$ por bezerro?

729.
Olroá dá mini dia?

750. Quando
rá por 7 clúzias?

Uma pessoa compra 7 metros de velludo a 16$ o metro
um guarda-sol. Qual é o preço do guarda-sol se pagou por

tudo 122$?
732. Dei uma n da de 100$ para pagar 19 livros a 5$ cada um.

Quanto me devolverão ?
733. Numa família de operários o pai ganha 5$ por dia, a

mãe 3$ e os filhos juntos 7$. Qual é o ganho total por semana,
lembrando-se que respeitam o -domingo.

734. Quantas letras há num livro dc 284 páginas, se cada pá¬
gina tem, na média, 42 linhas de 38 letras ?

735. Oito pessôas compraram cada uma, ao mesmo negociante,
27 metros dc casimira a 15$ o 'metro. Quanto recebeu o negociante?

736. Dei 6 notas de 100$ para pagar 36 met ros de casimira a
15$ o metro. Quanto fiquei devendo?

737. De quantas horas consta um anno coimnum?
738. Quanto valem 6 dúzias dc camisas a 5$ cada uma?
739. Tinham 450 íruelas de conde. Quantas ficam, se venderam

30 dúzias?
740.

0 lucro se paguei

Uma fonts dá 83 litros dc água por ni imito. Quantos

uma dúzia de lenços custa 17$, quanto se paga-

731.
c

Um negociante comprou 52 peças dc chita a 75$ cada
uma. Quanto deve ainda depois de pagar 2:158$?

741. Um negociante vendeu, a 4$ cada uma, 25 garrafas de
cognac’ que pagara 67$, Quanto tecrou?

Um depósito continha 32.000 feixes de alfafa e 45.900
saceas de milho; o dono tirou 231679 feixes dc alfafa e 37..980
saccàs dc milho. Quanto fica no depósito ?

743. Qual é o lucro de um negociante que vende 108 metros de
fazenda a 5$ o metro, se esta fazenda custou 480$?

744. Faltam-me 37$ para pagar 61 metros de brim a 2$ o
metro. Quanto tenho ?

Um operário recebe 5$ por dia de trabalho. Quanto ga¬
nha no anno se descansa nos domingos e festas, isto é, 59 dias
no anuo?

742.
I

745.

■ Yi

í-r* i
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746. Em 3 vezes uma pessôa depositou na caixa económica
respectivamente 86$, 45$ e 74$. Por causa de uma doença reti¬
rou 115$. Quanto dinheiro ainda possué na caixa económica?

747. Doze peças -de velludo, cie 56 metros cada
vendidas a 9$ o metro. Quanto se recebeu?

748. Quanto se deve pagar por 60 lenços a 18$ a dúzia?
749. Paguei 665$ com um número igual de notas de 5$, 10$

e 20$. Quantas notas de cada espécie dei?
750. Quando o hectolitro de vinho vale 35$, qual é o preço

dc 4 pipas de 225 litros cada uma?
751. Uma senhora comprou 37 metros de fazenda de linho

por 111$, mas cedeu 16 metros a uma amiga. Quanto esta lhe deve?
752. Numa avenida de 625 metros de comprimento, plantam

duas fileiras de árvores espaçadas de 25 metros. De quantas
árvores necessitam?

uma, foram

753. Paguei 165$ por 46 camisas. Por quanto devo vender cada
mna para lucrár 65$ ?

754. Compro por 275$ de mercadorias e pago com notas de
20$. Quanto dinheiro me hão dc devolver?

755. Quantos litros de trigo haverá era 85 rmedas de 30 feixes
cada uma, se cada meda dá 140 litros.?

756. Um negociante recebe 4 latas de ameixas passadas a 25$
cada uma, 6 cestos de figos a 15$ o cesto, 6 saecas de arroz a
23$. Já pagou 200$. Quanto deve ainda?

757. Certa mercadoria custou 2 :300$. Por quanto será preciso
vendê-la para lucrar 700$?

758. Um caixeiro ganha 1 ;820$ por anno e gasta 980$. Quan¬
to terá economizado em 15 anhos?

Ao vender um cavallo ipor 645$, perco 155$. Quanto me759.
custara ?

760. De quantas pipas de 225 litros
tinas contendo juntas 22.500 litros?

Uma pessôa teve 70 annos em 1879 e morreu em 1887.
Pergunta-se com que idade ella morreu e o anno do seu nascimento.

762.. Uni operário gastou 35 dias
Quantos dias gastariam 7

763. A 24$ o sacco de feijão, quanto custariam 100 saecos?
764. Um capitalista deixou 30:500$ a cada um de seus 9 filhos.

Qual era sua fortuna?
765.

devolverão ?
,766. w ■HIHIHINHpor mez. Quanto recebe por anno o dono dessa casa?

i

preciso ipaira esvasiar 5

761.

para fazer um trabalho.
operários para fazer o nrsmo trabalho?

Devo 875$ e pago com duas notas de 500$. Quanto me

Numa casa de apartamentos ha 16 inquilinos que pagam 24$
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767. Um capitalista deixou 780 :000$ para serem igualmente

repartidos por seus 12 filhos. Quanto receberá cada um?
Uma pessoa, cada amio, gasta 2:400$ e economiza 850$;

qual é seu rendimento annual?
769.

14 dúzias ?
770. Um homem devia 478$ e deu 25 saccos de arroz a 17$

cada um. Quanto deve ainda ?
771.

36 fileiras?

768.

Ha quantos sapotys em 6 cestos que contêm cada um,

Plantam 18 pés dc marmeleiro por fileira. Quantos são em

772. Uma pipa, cheia de vinho, pesa 286 kilos; o vinho só
pesa 247 kilos. Qual é o peso da pipa vazia?

773. Comprei 28 quintos de vinho por 896$. Qual c o preço
do quinto ?

774. Vendi 56 saccos de farinha de mandioca por 1 :400$, lucrei
616$. Quanto pagara eu por sacco?

Dois cavallos de raça custam 2 :84ó$. Um íoí pago 960$.
Quanto este vale menos que o outro?

776. Cada anno, uma pessoa póde gastar 5 :475$, Quanto póde
gastar por dia?

777. Cada

775.

anno ganho 3:744$. Quanto ganho por semana?
778. Cm carpinteiro compra 45 troncos de árvores a 56$ cada

um. Quanto há de pagar?
779. Quanto custam 5 dúzias de camisas a 6$ cada uma?
780. Quantos litros de vinho a 32$000 o hectolitro

para encher 43 pipas de 225 litros?
.(,'§81. Na média,

são precisos

um trem percorre 50 kilômetros por hora.
Quantas horas gastará para percorrer 1.200 ldlômetros?

operário gasta, por semana, 15$ em bebidas alcoó¬
licas. Qual será o dinheiro perdido nesse vício em 25

783. Daqui a 67 ânuos terei 87
784. Paguei 194$ por um cavallo e uma cabra. A cabra custa

16$. Quanto custa o cavallo a mais do que a cabra?
785. Qual é o preço de 25 metros cúbicos dc madeira a 96$ o

metro cúbico?

782. Um
annos ?

ajmos. Qual é a minha idade?

786. Certa mercadoria custou 750$. Por quanto se deve ven¬
der para dar um lucro de 80$, sc houver 15$ de transporte?

787. Quanto viveu uma pessoa nascida em 1863
1904?

e morta em

788. Para pagar 15 operários, preciso de 5:475$. Quanto re¬
cebe cada operário ?

789. Pago 1:050$ por 35
de um?

790. Repartir por 10 pessoas o preço de 36 bois a 160$ cada um.
791 r Se três imagens valem 60$, qual é o preço de duas?

Qual c o preçosaccos de assúcar.
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/92. I'm viajante percorreu 2.6S8 kílòmetros em 56 dias. Quan¬
tos kilômetros percorreu num dia?

Puz 520 litros dc vinho e 15' de água muna pipa que já
Qual é o conteúdo desta pipa ?

Se 38 sacoos de iciião custam 684$, qual é o prego de um?
■se eu pagar 265$ por me?;, quanto tempo

levarei para liquidar a minha dívida?'
Um padeiro fornece, por dia, 56 kilos de pão a um colíégío.

Quantos kilos forneceu em 40 dias?
797. Quando o sacco de arroz custa 1.5$, quantos saccos se

pód.m comprar com 60$ ?
Um porco Foi comprado por 20$. Para engordá-lo gasta¬

ram 24$ de íarel-o, 18$ de milho e 15$ de inhame. Por quanto
se deve vender para se lucrar 25$?

799. Quanto tempo levarei, se fm economizar 4$ por semana,
para pôr de lado 120$?

800, Compra 48 caixas de batata inglesa a 21$ cada lima.
Quanto paguei ?

801.

793.
continha 45 litros.

794.
795. Devo 5 :300$ ;

796.

798.

Cada aim© um operário ganha 1:020$; sua mulher, 960$
€ seu filho, 576$. Qual foi o ganho por mês de cada u>m?

802. Dois amigos, ao passear juntos, gastaram 120$; o l.° gas¬
tou 68$ Quanto este gastou a mais que o segundo?

Por quanto devo vender uma motocycleta rjuc custou 980$.
exigiu 65$ de concerto, se quero lucrar 150$?

804. Um. negociante comprou 85 imagens a 20$ cada uma
vende 56 a 26$ e o resto a 28$. Qual é o seu lucro?

805. Quando 35 pegas de brim custam 1:260$, qual é o preço
de uma?

803.

e

806. Colhi 25 saccos de café, guardei 30 e vendi o resto a 35$
o sacco. Quanto hei1 de receber?

807. Para construir .12 barcos de pesca, empreguei 3.360 táboas.
Quantas empreguei por barco?

A roda de um moinho dá 28 voltas por minuto. Quantas
vohas dará mima hora?

808.

809. Quando o hectolitro de óleo vale 115$, quantos hectoli¬
tros poderei comprar com 230$?

810. Depois de pagar 18 saccos de farinha a 37$ o sacco, fico
com 45$. Quanto tinha eu antes?

.Por semana, um -operário gasta inutilmente 6$. Qual é
o seu desperdício no anuo?

812. ■ Um operário economiza 312$ no anno. Qual é a sua eco¬
nomia por semana?

813. Pago 129$

811.

ao açougueiro, 80$ ao padeiro, 60$ ao mer-
* cieiro e dou 12$ de esmolas. Quanto me fica se eu tinha 3 notas

de 100$?

! , I . «1 1 ■ ‘
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Uaf negociante compra 4 estátuas de santos a 470? cada
uma; vende-as por 525$ cada estátua. Qual é o seu lucro total?

815. Numa família de operários, o pai ganha 24$ por semana,
a -mãe 45$ por unez ,e o níai| velho dos filhos 450$ -no amuo. Quial
Io ganho total de um anno?

Para fazer um trabalho, 3 operários gastaram 6 dias.
Quanto tempo levará um só operário para fazer o mesmo trabalho?

Ip7i Uma serraria mecânica comprou 52 troncos de cedro por
! :5()0$. Qual é o preço de um?

818. Que pêso de alfafa é preciso para 8 cavallos durante 12
dias, na razão- de 7 kilos por d-ia a cada cavallo?

819. Onero pagar 3:000$ com notas de 20$. Quantas hei de dar?
820.

814.

■

816.

Um negociante compra 35 metros de fazenda de iã a 12$
o metro e 24 metros de fazenda de algodão a 3$ o metro. Quanto
d-evè pagar? ' :

821. Um negociante vende por 15$ o metro o velfudo pag'-o a
12$. Qual será o seu lucro sôbre 45 metros?

822. Num dia quantos minutos há?
Um. pastor perde' 2 -carneiros avaliados cm 15$ cada um.

O patrão colma o preço delles sôbre o -ordenado do trimestre que
é de 180$. Quanto receberá o pastor neste trimestre?

824. Um tecelão dá 8 metros de fazenda a 9$ o metro a um
lavrador que fornece em troca 14 suecos de batata doce c mandioca
a 6$

823.

o sacco. Qual é aquellc que deve ao outro e quanto?
825. Um lavrador paga o aluguel de uma fazenda como segue:

3 pagamentos de 520$ cada um, 12 porcos a 52$ cada um e 15
saccos de feijão branco a 23$ o sacc-o.. Qual é a importância de.
aluguel ?

V 826. Quantos
827. Uma casa de apartamentos tem 5 inquilinos que pagam por

mez 50$ cada um. Quanto no anno recebe n dono da casa?
828. Uma pulseira de prata pesa 25 grammas. Qual é o pêso

de 20? '

829. Quantos litros dc água fornece por dia uma fonte que
dá 15 litros por minuto?

830. Uma pessôa devia 420$ c dá 12 caixas de conservas a 32$
cada uma, Quanto deve ainda?

831. Comprei uma. chácara por 12:000$; fiz por 2:500$ de
concertos, Finalr|ente consegui vendê-ía por 18:000$. Quanto lucrei?

Um negociante compra 3 barris de caranguejos seceos a
65$ cada um. Vende tudo por 231$. Qual é o seu lucro?

833. Uma pessoa tem um rendimento annual de 2:500$ e gasta
6$ por dia. Quanto economiza no anno?

834. Um negociante compra 6 parelhas de cavallos por 3 ;900$
e vende cada uma por 725$. Qual é o seu lucro?

1
minulos há numa semana?

832,

. 'i f .
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835. Um negociante compra 4 dúzias de facas a 15$ a dúzia.
Quanto pagou e por quanto deve vender
um lucro total de 12$ ?

836. Um viajante percorreu 360 kálômetros em 8 dias. Quantos
kilometres andou por dia?

Devo 546$. Quantos saccos de assúcar a 26$, hei de dar
para pagar esta dívida?

Em que anno nasceu uma pessoa que morreu em 1877

a dúzia para realizar

837.

838.
com 84 annos ?

839. Um negociante compra 38 pares de botinas por 798$.
Qual é o seu lucro se as vende por 27$ o par?

840. Uma senhora queria comprar 15 metros de renda a 4$
o metro. Para isso lhe faltam 9$. Quanto tinha?

Luiz compra 6 camisas a 58 cada uma. Depois de pagar
ficam-lhe 20$. Quanto tinha antes da compra?

Um operário ganha 12$ em 4 dias. Quanto ganhará em 5?
843. Quantas dúzias de colos há em 180 côcos?

ii «,

Lm operário, em duas épocas, fornece 15 e 12 dias de
trabalho. Quanto há de receber se ganha 4$ por dia?

845. Por semana, um operário ganha 35$ e gasta 23$. Quanto
economizará durante urn armo?

846. Unia casa tem 24 jaiiellas com 6 vidros cada uma. Quanto
se há de pagar por todos elles, a 2$ o vidro?

847. Em 4 dias uma família gasta 16$. Qual é a sua despesa
num mez de 30 dias ?

841.

842.

844

!

848. Em 20 dias, quantos kilos de pão precisa uma família, á
razão de 15 kilos em 5 dias?

i 849. Uma pessôa tem 36 notas de 10$ e 123 de 5$. Qual é
a quantia possuída?

850. A grande roda de uma máehina dá 12 voltas
mitos. Quantas voltas dará numa hora?

Um viajante gastou 270$ em 15 dias. Quais sao as suas
economias, durante esse tempo, se recebeu 450$ ?

852. Uma pessôa devia 850$ e deu em pagamento 15 hecto¬
litros de vinho a 24$ cada um. Quanto deve ainda ?

853. Um fazendeiro sái de casa com 2:100$. Compra 15 no-
v.lhos n 60$ cada um, 52 carneiros a 9$ cada um e 3 juntas de
bois a 215$ a junta. Quanto gastou e quanto lhe fica?

Se 4 flautas custam 260$, quanto custarão 15?
Por doís dias de trabalho dc 7 horas cada um, um operário

ganhou 28$. Quanto ganhou por hora?
No anno, um empregado ganha 2:500$ e gasta 180$ por

mes. Qual será a sua economia no fim do anno?
■ 857. Comprei 36 dúzias de cadeiras a 62$ a dúzia. Qual é o
hiçro se as vendo por 68$ a dúzia?

em 2 mi-

851.

854.
855.

856.

'

+ illn
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858. Comprei 6 bois por 2 :500$ e vendo cada um por 490$.
Qual é o lucro se houve 50$ de despesas?

859. Numa casa precisam de 12 garrafas de Caxambu de 3 em
3 dias. Quantos dias levarão para acabar um depósito de 224 gar¬
ra fas ?

860. Comprei 15 dúzias de queijos tie Minas por 25$ cada uma.
Vendi 10 dúzias a 30$ e o resto a 32$ a dúzia. Qual é o lucro?

Um negociante comprou 12 phonógraphos por 480$ cada
um e os vende por 520$ um. Quanto lucra se teve que pagar
65$ de transporte?

862.

861.

Um operário ganha 120$ por mez : no mesmo tempo,
gasta 50$ de comida, 15$ de aluguel de quarto, 12$ dc roupa.
Quanto lhe ficará no fim do anno?

863. Pagaram 900$ por 15 rolos de fumo goyano. Qual é o
preço de um só?

Um negociante compra 18 bois a 380$ cada um e 28
vaccas a 250$. cada uma. Qual será o seu lucro se vende os bois

420$ cada
865.

864.

295$?a um e as vaccas a
Meu ordenado é ide 1 :500$ ,ppr atino ; dou 380$ em boas

obras, gasto 120$ em viagens e 3$ por dia de roupa e comida.
Quanto posso economizar no anno?

866, Compram duas columnas de ferro que pesam uma 128 kilos
e a outra 172 kilos, a 26$ os 100 kilos. Quanto devem pagar?

Paulo tinha 120$ e gastou a metade, depois o quarto
desta quantia, e finalmente 18$. Quanto lhe fica?

868. Compraram 150 frangos a 7$ os 10. Quanto pagaram?
869. Mandaram vir um relógio de íóra pelo preço de 55$. O

transporte custou 2$ e os direitos de alfândega são iguais ao
quinto do valor do relógio. Quanto pagaram por tudo?

870. Compraram 3 caixas contendo cada uma 76 kilos de cho¬
colate a 4$ o kilo. Para pagar deram S notas de 200$. Quanto
lhes foi devolvido?

867.

871. Compraram 350 litros de azeite por 625$. Querem lucrar
75$; por quanto hão de vender o .litro?

872. Mandaram pintar as 13 portas e 49 janellas de uma casa.
Quanto hão de pagar se o pintor cobra 4$ por porta e 3$ por
janel la ?

873, Certa máchina precisa de 15 kilos de carvão por hora.
Quantos kilos queima em 31 dias de 24 horas?

■ . |Um portão e uma grade de ferro pesam 12.600 kilos; o
portão só, pesa 1.300 kilos. Quanto hão de pagar, se o portão

custa 45$ por 100 kilos e a grade 31$ os 100 kilos?

874.

OF'

__
-á
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CAPITULO III

'

NÚMEROS DECIMAISI.
77. Os números de

números inteiros.
unidades.

Ha também outros números
unidades.

que nos occupamos até agora são
porque são inteiramente compostos de

*

f que representam partes de
r

78. Quando a mãe reparte
a cada um alguma

um pão de ló; é uma parte do pão de ló.

um pao de ló entre os
cousa, que é menor que

ra

I filhos, dá■

WÊÊÊÊÊÊmo1

Sfl1
ãío

I

1 SE1S r ' I 5;
Aí
■A.

1 S5

I
LV*

7
-O' -

A:
U

As$
% n %

jj

Metro articulado* metade do natural

Se o pão de ló lôr repartido em 2 partes iguais, cada
meio pão de ló; se íôr repartido

em G partes, cada parte é um terço,
parle é uma metade.
em 3, em 4, em 5,
um, quarto, um quinto, um sexto do pão de ló.

Esses números: um meio, um têrço, um quarto, um
quinto, um sexto, são fracções. Serão estudados mais
tarde.

< ' }

'
.

K r
» 1

:
70. Mas há 1racçoes muito mais empregadas que as

outras, fracgões que se escrevem e se calculam como
números inteiros. Sao as Jracções decimais.\

4i

I

. 1 tf
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80, O metro da figura precedente ( reduzido de me¬
tade), é composto de 10 partes iguais; cada parte é um
décimo do metro, que é uma unidade.

Cada décimo do metro divide-se também em
parles iguais; cada uma destas novas divisões é um cen¬
tésimo do metro.

Cada centésimo do metro divide-se também em
10 partes iguais; cada uma destas novas e pequeninas di¬
visões é um millésimo do metro.

83. Como se vê, são precisos :
para dar um centésimo,
para dar um décimo,

1000 millésimos para dar urna unidade.
Se a unidade fosse muito maior que o metro, seria

possível dividir ainda o millésimo cm 10 partes iguais, e,
do mesmo modi), cada nova divisão, e assim indefini¬
damente.

Depois dos millésimos, viriam os décimos millésimos,
os centésimos millésimos, os millionésimos, etc.

Quando um número contém uma ou várias unidades
com parles decimais, chama-se número decimal.

81. 10

28.

10 millésimos
100 millésimos

84,

ESCREVER E LER NÚMEROS DECIMAISII.
85. As palavras décimo, centésimo, millésimo, etc., são

o inverso das palavras dezena, centena, milhar, etc.
Com ef feito:

10 unidades valem uma dezena, mas uma unidade vale
10 décimos;

100 unidades valem urna dezena, mas uma unidade vale
100 centésimos ;

1.000 unidades valem um milhar ou mil, mas uma uni¬
dade vale J .000 millésimos, etc.

80. As fracções decimais devem, pois, escrever-se ao
inverso dos números inteiros. Por isso :

Os décimos escrevem-se na primeira casa á direita das
unidades;
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Os centésimos escrevem-se na segunda casa á direita das
unidades;

Os miliésimos escrevem-se na terceira casa á direita das
unidades;

Km prega-se urna vírgula para separar as unidades dos
décimos.

Assim :
Quatorze unidades seis décimos escrevem-se 14,6;
Quarenta e três unidades e sete centésimos escrevem-se

43,07;
I Cento e vinte e cinco unidades e oito miliésimos escrevem-

se 125,008;
Seis umdades quatrocentos e trirUa e cinco miliésimos

escrevem-se 6,435.
i

Como se vê pelos exemplos acima,
ordens que faltam.

87. Quando o número contém só a
creve-se 0 seguido de
unidades.

substituém-se por ,zeros as

parte decimal, es¬
tima vírgula para substituir as

1

Assim :
*

Cento e três miliésimos escrevem-se 0,103;
Sessenta e cinco décimos miliésimos escrevem-se 0,0065.

Muitas vezes,
substituída pelo
grammas, etc.,
como m., /., kg,, gr., etc. Quando se trata de dinheiro,
o cifrão $ substitue a vírgula.

Assim :

t

88. nos números decimais, a vírgula é
nome das unidades : metros, litros, kilos,

que se escrevem inteiros ou abreviados,
�

I
Dezoito metros 6 centímetros
Cinco kilos 125
Sete mil duzentos

escrevem-se 18 m. 06;
grammas escrevem-se 5 kg. 125;

e cincoenta réis escrevem-se 7$250.
89. Para ler um número decimal, lê-se primeiro o

antes da vírgula, dizendo o nome 'da sua
o nome

número inteiro,
unidade; depois, lê-se a parte decimal dizendo
das parles representadas pelo último algarismo.

*

I
t

W:,\\ii ■
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Assim:
14 m. 5 lê-se : quatorze metros cinco décimos;

dezoito mil duzentos e cincoenta réis,
e não dezoito mil réis duzentos e cincoenta millésimos,

20,406 lê-se: vinte unidades quatrocentos e seis millé¬
simos.

90. Quando não há unidades não se deve dizer: zero
unidade, zero mil réis, zero

Pois que 0 significa nenhuma unidade, nada, nao se
deve pronunciá-lo, não se fala nelle. Neste caso, lê-se
sómente a fracçao decimal, e

0,7 se deve ler sete décimos ;
0,19 se deve ler dezenove centésimos ;
0,528 se deve ler quinhentos e vinte e oito millésimos.
RESUMO DA NUMERAÇÃO DECIMAL ESCRIPTA

61

i18$250 lê-se:

kilo, zero metro.

Milhões UnidadesMilhares Ordens decimais
-A .A

I
co
oco
Eo

ECD CD CUcu cu cu cncoCD GD CD ■ ■-o tp"O -o o“O“O cuto v.tn"O o ECDOco
E EDCO COco cococo ■Eco co co tnCCJ ccf EctíCD CDGDca Eccf co -CDcosz cz czTZ3d cz co00*ÿ». czcuoCD Cdcd CD CDCD oCD CD co o ■-tu"OhJ EZr-J Eod cz CDO CD CD CDCD EczCD CD m ■ — ■O Q O <LD coCD CD CD -CDO

-CD
CU

CD

9a 3a 6a7a 1a3a 2a 3a 4a 5a 6a
ordem ordem j ordem[ordemj

4a 2a5a la
ordem;ordem ordemordem ordemordem ordem ordem ordemordem ordem

Ler os números seguintes: 0,2 — 0,7 — 0,9 — 1,5 — 1,8 — 2,3
0,15
25,09

2,039

_ 2,7 — 3,6 — 3,9 — 4,1— 7,18 — 8,24
_

9,65
0,015 — 0,028 — 0,182

0,23 — 0,58 — 5,03
. 36,45
3442.

Escrever corri algarismos: Três décimos. — Oito décimos. —Quatro unidades e cinco décimos. — Cinco unidades e nove centési¬
mos, — Seis unidades quarenta e seis centésimos, — Oito unida¬
des e quinze centésimos, — Dez unidades e vinte centésimos. — Nove
centésimos. ‘— Três miilésimos. — - Quinze millésimos. — Trinta
e seis millésimos. — Quatrocentos e vinte e cinco millésimos. —Doze unidades e duzentos e seis miilésimos. — Oitocentos e três
millésimos.

0,06
14,08 0,005

1,001

*
Pt II
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62 ADDIÇAO E SÚBTRAÇAO DECIMAIS

ADDICÃOIII.
Sommar os números :

Escrevem-se
91. 35,3; 230,17; 0,015 e 3,159.

■

esses números uns debaixo dos outros,
de modo que as unidades de cada, um formem
uma mesma columna com as unidades dos
outros; depois,
último número.

»

15 31

230.17
.0,015
3,159

passa-se um traço abaixo do
i ■s#

ISommmn-se
cada columna como

em seguida os algarismos de
se fossem números intei-

a vírgula quando se encontrar.
A somma é 248 unidades. 644 millésimos.

i * ’ r B i * ■ 1 .

92. Póde-se completar as columnas deci¬
mais por meio de zeros, como se vê, aqui,
mas é inútil. Em todo o caso, as parcellas
são as mesmas, o total é o mesmo.- "4 .

'

248,611I !

ros. e abaixa-sei

i 15.300
230170

0,015
3,159

- >

■

■ .j>

248,644 ' r I f

SUBTRACÇÃO
93. Tirar 41,187 de 123.299.

IV.
Yl‘L

■■

Escrevem-se os dois números
Çao dos numeros inteiros,
que as unidades estejam debaixo das
i fades.

como para a subtrac-
mas de modo

uni-

I

123.299
41,187F

■

t

T ■

Em seguida, faz-se a subtracção como a dos
números inteiros e abaixa-se a vírgula quando se encontrar.

O résto é 82 unidades 112 millésimos.

82,112
■

. i;
I94. Tirar 4,782 de 27,40.

27-400
1.782 pio precedente, accresce.ntam-se-----nuendo, porque tem menos decimais que o sub-

Iraliendo; depois, faz-se a subtracção.
Fazer as addições seguintes:

j 'i I

875 ! 20,4 876 | 32,1 877 | 6,23 878 19,8 879 j 2,8
0,82

Depois de escrever os termos como no exem-‘
zeros ao mi-

i
k 1 ,1

22,618
p

• ,

91,3 44,5 17,21 17,251

4 *

123,8 0,925880 881
1,015 21,075+

I

I
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ADDíÇAO Ti SUTiTKAÇAO DECIMAIS 63
3,46 ff 89,5

89,9 + 4,28
7,37 — 25,6 -]- 21,33

9,60 -j- 45,7

8,85882
883 3,428
884
885 I 5,275

0,3 2,82886 0,88 ;9,012 - 0,088 4 90,1
3,07 -j- 70,93

887 :
888 50,9

9,60 + 3,04 -f 43,27 +4,08 + 27,5 + 600,9 4-
27 — 3,05 4- 47,5 4-
23,04 4| 2,015 4- 9,5
9,234 4- 8,9 + 17,02

18,6 + 25,04
28 + 5,2

50,7889
7,92890
0,285891

12892
4- 102

2,421 If* 12,8
15,004 4- 8,15

893
894
895

Fazer as subtracções seguintes:
897 j 17,1 898 | 76,35 899 J 49,75 900 [ 45,8

38,05
896 I 80,9

45,6 13,7 37,961,8

9,27 902 [ 6,04 903 I 1,36901
6,78 4,75 0,875

904 153 — 1,19 I 910 7,145— 3,882 1 916 | 325,3 — 57,85
905 j 21,9 —17,1 I 91.1 49,12 —! ,604 917 106,9 —102,6
906 | 72,02— 51.91 I 912 0,418— 0,349 918 217,7 — 1,975
907 j 60,7 -43,9 I 913 6,515— 5,21 919 490,02—289,1
908 | 9,51— 6,82 I 914 9.493— 7,795 920 | 36,27— 17.025
909 | 2,36— 0,91| 91S 230,4 —12,52 921 | 452 — 4,025

ADD1ÇÃO E SUBTRACÇÁO DECIMAIS
922. Devo 42$500 ao açougueiro, 52Ç750 ao padeiro e 15&400

I Unia casa de seccos e molhados. Quanto devo po.r tudo?
Dm negociante dá 20$500 de esmolas, entrega 390$700 a

uni amigo e ainda tem 3 :58Q$500. Quanto tinha antes ?
Um negociante perde 15S7QO ao vender mn objcoto por

923.

924.
80$300. Quanto custára este ohjecto?

925. Um pai e seu filho trabalham juntos, e cavam 8 metros
cúbicos 750. O filho só cava 2 metros cúbicos 250. Quanto cava
o pai?

926. Quanto se deve accrescentar a 9 kilos 850 para ter 28
kilos 90Ó? ■

927. Um tecelão fez 8m.5Q de uma peça que deve ter 32 me¬
tros. Quantos metros deve fazer ainda?

928. Tenho 4 litros 75. Quanto mc falta para tor 5 litros?

4

Grupo de Pesquisa História e Educação Matemática

www.hedumat.uff.br



PROBLEMAS64

929. Tliiago e Fernando tém juntos 8$750. Qual é a parte de
Fernando, se Thiago tem 5$>8Q0 ?

930. Comprei 69 litros 75 de vinho por 28$500, 35 litros 45
por 22ÿ450 e 14 litros 80 por /$500. Quantos litros comprei e
quanto paguei ?

931. Para pagar ló$800, dou uma nota de 20$, Quanto me
devolverão?

932, No anno, um homem gasta 1 :462$750 e economiza 875$400.
Qual é o seu rendimento annual?

933. Um alfaiate compra por 12$450 de fazenda para forrar,
patino por 60$500 e botões no valor de 6$900. Quanto lhe devem
devolver se deu 2 notas de 50$ ?

934. De uma distância dc 2.485 metros 25, já percorri 1.595
metros 70, Quanto devo andar ainda?

935. Urna dona de casa compra 4 kilos 5 de carne» 5 kilos 35
de manteiga, 2 kilos 250 de queijo e 1 kilo 850 de ervilhas. Qual
ó o peso total das suas várias compras?

936. Lucrei 235$850 ao vender certa mercadoria por 936$500.
Por quanto a comprei?

937. Numa família de operários, por dia o pai ganha 4$500 e
a mac 1$750. Como gastam diariamente 3$800, juntos, quanto podem
economizar por dia?

938. Uma cozinheira compra por 1$200 de massas, 1$400 de
camarões e 1$800 de repolhos. Quanto devolverá á patroa se
esta lhe deu 5$?

939. Um negociante compra 350 kilos 700 de assúcar, depois
457 kilos 800 do mesmo gênero. Faltam-lhe ainda 225 kilos 500.
De quantos kilos precisava?

940. Um operário tinha que fazer 30 metros 50; em duas ve-
fez 8 metros 45 e 12 metros 80. Quantos metros ficam porzes

fazer r
941. No dia de seus annos, Ludóvico recebeu 10$ de seus

pais. Com isso vai a uma livraria e compra um livro de missa por
geographla por 1$S0Ò, uma arithmética por 1$600 e

vários volumes por 2$600. Quanto lhe fica?
942. Vendo uma chácara por

1 :050$800. Quanto a paguei ?
943. Comprei 5 metros 85 de brim, 1 metro 75 de veIludo,

16 metros 50 de chita, 7 metros 50 de baeta e 60 metros de al¬
godão, Quantos metros de fazenda comprei por. tudo?

944. De 20 kilos de goiabada, tiro 15 kilos 800. Quantos ki¬
los ficam?
. 945, Comprei uma casa por 6:500$; para concertá-la dei 320$600

pedreiro, 226$800. ao pintor e 1S0$500 ao marceneiro. Por quanto
devo vender a casã para lucrar 450$?

28500, uma

12:5258500. Assim, lucro

1 ao
í
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MULTIPLICAÇÀO DEC3MA L 65

946. Augusto recebeu 1$ de. seus pais e compra por $200 de
bnlinhas, $150 de balas $100 de pennas e uni caderno por $250.
Quanto lhe fica?

MULTIPLICAÇÃO ■

95. Multiplicar 43,75 por 12.
Escreve-se o multiplicador debaixo do mul¬

tiplicando, sem fazer caso da vírgula; depois,
faz-se a multiplicação como a dos números
inteiros; no producto, separam-se á direita,
por uma vírgula, tantos algarismos decimais
quantos há no multiplicando.

Aqui esses algarismos são zeros e nao repre¬
sentam nada, porque estão sozinhos depois da
vírgula: supprimem-se e o producto é 525 unidades.

43,75
12

8750
4375

525,00 *

96. Multiplicar 7,423 por 0-12.
Collocam-se os números e faz-se a multi-

7,123 plicação como no exemplo precedente;
producto, separam-se por uma vírgula os 5
primeiros algarismos da direita porque há 6
num jactar e 2 no outro.

O producto é 89.076 centésimos mil!é*
simos ou 0,89076.

710

0,12

14846
7423

0.89076
f

97. Multiplicar 4.789 por 100.
Escreve-se logo o producto 478,9 passando a vírgula

duas casas para a direita.
Para multiplicar um número decimal

1.000, etc., passa-se para a direita a vírgula tantas casas
quantos zeros há no multiplicador.

Não havendo bastantes algarismos acerescenfam-se zeros.

j

I

por 10, 100,

Fazer as seguintes multiplicações:
7,2 948 1 9,7 949 [ 28.1 950 | 1,24 951 124947 ■

5 0,5 0,08 12 1,2 %

0,825 953 1,025 954 42,5952
8 0,08 2,56

P
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PROBLEMAS66

955. Multiplicar por 5 cada. um dos números seguintes:
0,5 — 0,13 — 0,15 — 2,4 — 3,8 — 4,16 — 7,28 — 8,405
2,027 — 4,142.

956. Multiplicar
'0,9 — 0,42 — 0,08— 3,019 — 4,305.

MULTIPLICAÇÃO DOS NÚMEROS DECIMAIS. r

os númefos seguintes por 0,6 :— 0,32 — 2,14 — 3,07 — 0,085 — 0,254
i

i

957. Um operário ganha 3$450 por dia. Quanto ganhará numa
semana de 6 dias de trabalho?

958. Achar o preço de 8 metros de casimira a 12$500 o metro.
959, Quanto se deve pagar por- 16 metros de chita a 4$700

o metro?
960. Um operário gasta 2$850 por dia. Quanto gastará num

mês de 30 dias? -
961. Qual é o preço de 24 queijos a 2$750 cada um?
962, Qual é o preço de 10 camisas a 4$750 cada uma?
963, Qual c o comprimento total do. 40 varas de 0 metro 90

cada uma ?
964, Quantos litros contêm 42 garrafas de 0 iítro 85 cada uma?
965. Quanto custarão 25 maçãs a $200 cada uma?
966. Qual é o comprimento total de 32 rolos de arame farpado,

se cada um tem 125 metros 50?
967. À cada um dos soldados de um batalhão de 850 homens,

deram 2 kilos 350 de conservas. Quantos kilos foram distribuídos?
968. Quantos litros dão 100 garrafinhas de 0 litro 35?
969. Cada dia compro 2 garrafas de leite a $300 cada uma.

Quanto terei que pagar depois de 5 semanas?
970. Lucas economiza $150 por dia. Quanto economizará em

um anno?
971. Uma pessoa queima 0 litro 65 de álcool por semana.

Quanto queimará no annó?
972. Papai gasta $600 de fumo por semana e vovô no mesmo

tempo gasta $200 de rapé. Juntos, quanto gastam no anno?
973. Um operário tece 4 metros de’ fazenda por dia e sua se-

Quantos metros hão de tecer, juntos, em 25

1 1

f

•í

i :

«ÿ

i 1

nhora 2 metros 10,
dias de trabalho?

974. Quantos litros de azeite hei dc ter, se compro 7 latas
de 4 litros 50 cada uma e 8 de 3 litros 65 a lata?

975. Uma quitandeira compra por 3$'lO0 de jaboticabas e as
vende em 7 cestinhas de $750 cada um.. Qual é o seu lucro?

976. Que lucro se realiza numa dúzia de facas vendidas cada
uma a $250 a mais do que custaram?

977. Quantos kilos leva uma carroça que carrega 30 latas de

i

'1
$

i
’ I
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i

hatiha de 12 kilos ISO çada uma e 42 de manteiga de 1 kilo 650
cada lata?

978, Compram 24 táboas de 0 metro 60 cada uma, 36 de 0: me¬
tro 85 e 16 de 0 metro 90. Qual é o comprimento total dessas
táboas ?

979. • Um doceiro vende 250 cartuchos que tem cada um 0 kilo
490 de balas e 170 que tem 0 kílo 310 de caramelos cada um.
Quantos kilos de doces vendeu?

980. Compro 500 garrafas dc xarope a $450 cada uma e as
vendo a $600 a garrafa. Qual é o meu lucro?

981. Um empreiteiro oceupa 12 serventes pagos a 2$6O0 cada
um, 4 pedreiros a 4$500 cada um e 2 carpinteiros a 5$250 cada
um. Quanto deve pagai* por dia?

i

I

v. — DIVISÃO

98. Dividir 253,608 por 12.
Escrevem-se o? dois números como para a divisão dos

números inteiros, e laz-se a divisão
do mesmo modo; mas quando se
encontra a vírgula do dividendo, cs-

i

creve-se no quociente, e acaba-se a
divisão ; o quociente é 21 unidades
134 milíésimos.

Procede-se dêste modo todas as
vezes que o divisor não tem- decimais.

Se o dividendo fôr menor que o divisor, escreve-se
zero e uma vírgula no quociente; depois, toma-se mais
o primeiro algarismo decimal no dividendo, o que dá o 2.°
dividendo parcial e continua-se a divisão como no caso
precedente.

100. Dividir 50,6655 por 6,95.
Depois de colíocar os números, toma-se o divisor in¬

teiro riscando a sua vírgula, e le¬
vando a do dividendo de tantas ca¬
sas para a direita quantos algaris¬
mos decimais há no divisor,

Em seguida faz-se a divisão como
no N.° 98; o quociente é 7 unidades
29 centésimos.

253,608 ' 12
13 21,134
16

40
48

0

99.

i

5066,55 695
201 5

62 55
7,29

0 00
■

IT-
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DIVISÃO DECIMAL*68

Faz-se a divisão dêste modo todas as vezes que o divi¬
sor tem decimais. Se o dividendo não tivesse decimais
ou menos que o divisor, accresceiítar-se-iam ao
tantos zeros quantos algarismos decimais tivesse a menos
que o divisor.

101. Dividir 1.234,52 por 100.
Escreve-se logo o quociente 12,3452, passando a vírgula

duas casas para a esquerda.
Para dividir um número por 10, 100, 1000, etc., passa-

se a vírgula do dividendo tantas casas para a esquerda
quantos zeros há no divisor.

No dividendo, quando não há vírgula suppõe-se que
há uma depois do último algarismo á direita.

Fazer as seguintes divisões:

982 I 7,45 5 982 7,80 4 984 | 7,38 6 985 | 4,825 Z5_

dividendo
i

f

i,
f

I

i

\
■

986 49 0,25 987 [ 100 2,5 988 1 4,275 0,5Lli

-
I® <

j.
989. Dividir por 3 os números seguintes :
0,6 — 0,15 — 2,1 — 3,06 — 2,16 — 0,102 — 3,249 — 5,106— 15,006 — 4,215.

■ -a .L - v. I

990. Dividir por 0,4 os números seguintes :
2,4 — 1,28 — 2,56 — 0,804 — 1,716 — 10 — 10,08 — 4 —5,032 — 0,04.
991. Dividir por 0,05 os números seguintes :
2,Q5 — 1,75 — 5,5 — 5 — 1,475 *_ 0,10 — 100 — 0,625 —— 12.5 — 7.

9
h

DIVISÃO DOS NÚMEROS DECIMAISi

Il
\ 992. Quando ó metros de chita custam 8$/ 00, qual é o preço

do metro?
993. Quantos metros de fazenda tem um par de lençóis quan¬

do se empregam 36 metros 80 para 16 lençóis?
994. Com uma peça de 36 metros, fizeram 4 dúzias de guarda¬

napos. Qual é o comprimento de um?
t

V

c!

Grupo de Pesquisa História e Educação Matemática

www.hedumat.uff.br



* »
4

DIVISÃO DECIMAL 69
995. Pagaram 412$500 a 25 operários.

operário ?
996. Os 30 alumnos de unia aula deram, juntos, 7$500 aos pobres.

Quanto deu cada alumno?
997. Pago 22$750 por 65 pães de meio kilo. Qual é o preço

de cada urn?

Quanto recebeu cada

Cl

998.ÿ Vinte e quatro latas de conservas pesam 300 kilos. Qual
é o pêso de uma?

A 5$400 os 36 litros de milho, qual é o999. preço de um
litro?
, 1000. Doze garrafões contêm 186 litros. Quantos litros

tém cada um ?
coo-

1001. uma senhora distribue 2$400 por certo número de po¬
bres. Quantos são elles, se cada um recebe $300?

Uma latinha dc manteiga pesa 0 kilo 850. Quantas latas1002.
pesam 17 kilos?

1003. Quando o metro de velludo custa 8$500, quantos metros
se hão de ter por 195$500?

1004. Um menino tem direito a $050 cada vez que ganha um
ponto. Quantos deve ganhar para receber 1$250?

1005. Um vestido exige 8 metros 50 de fazenda. Quantos se
poderão fazer com uma peça de 59 metros 50?

1006. Quantos bonés a 3$500 cada um se poderão comprar
com 35$ ?

1007. Uma camisa exige 3 imetros de linho;
rão fazer com 32 metros 50?

flr

quai ttas se pode-

1008. Quantas latas de 6 litros 50 poderão encher um barril
de 39 litros?

1009. Quero comprar 30 kilos de marmelada em latas de
0 kilo 500. Quantas latas receberei?

1010. Os 27 meninos de uma aula contribuíram todos com a
mesma esmola e deram 33$750 aos pobres. Quanto deu cada um?
1011. Apuraram 434$800 da venda de uma peça de casimira
a 18$ o metro. Qual era o comprimento da peça?

1012. Quantos lençóis hão de fazer com 75 metros 60 de linho
se dão 2 metros 10 a cada um?

1013 A 15$500 o metro de fita de sêda, quantos metros se
poderão comprar com 279$?

1014. Repartem-se 47 litros 25 de feijão por 7 pobres. Quanto
receberá càda um?

1015. Um menino gastou em ninharias 93$600 durante o anno;
quanto gastou por semana?

1016. Quantos frangos se podem comprar por 31$50Q se 2
custam 2$250?
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CAPITULO IV
#

Medidas métricas

I. — MEDIDAS DE COMPRIMENTO

Para conhecer as dimensões dos objeclos, como
o comprimento, a largura, a altura de um quarto; a pro¬
fundidade de um tanque, a espessura de um muro, em¬
prega-se o metro. (Vêv a figura da página 59; o metro é
2 vezes maior que na gravura dessa página

O metro pócle ser articulado como o da gravura, ou ainda ter
a forma de régua chata, quadrada.

103. Quando os comprimentos a medir são grandes,
emprega-se o decâmetro ; é uma corrente de arame grosso,
urna fita de aço ou de linho; o decâmetro tem 10 metros.

*

Emprega-se também um duplo decâmetro; vale 20 metros e é
feito do mesmo modo que o decâmetro.
t

; i

104. Nas estradas, as distâncias vêm indicadas por
marcos menores para os hectômetros e por marcos maio¬
res para os kilômetros.

O heclômetrô vale 10 decâmetros ou 100 metros.
O kilômclro vale 10 hectômetros ou 1.000 metros.
O comprimento de 6 kilômetros e meio chama-se légua,

no Brasil.

102

59.)

4
I !

Para medir comprimentos inferiores ao metro,
decímetro, o centímetro ou o millímetro.

105.
emprega-se o

O decímetro é a décima parte do metro.
O centímetro é a Centésima parte do metro.
O millimetre é a millésima parte do metro.
No metro articulado da pagina 59, cada reguazinha é

decímetro,
wn

Uma das 10 divisões de cada reguazinha é um centímetro.
as divisões de cada centímetro sãoNa primeira reguazinha,

milímetros,
■

t
v

m
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MEDIDAS DE CAPACIDADE 710
As abreviações de medidas de comprimento são:

decimetre?, escreve-se dm-
centímetro,
millimetro,

Kiiômetro,
Hectometre,
Decametre

escreve-se km- on Km.
him. ou Hra.
Dm.

cm.
mm-

metro escreve-se : m.

PERGUNTAS :

1017. Quantos metros há
24 Dm?
25.000 mm?

" f

1018. ffiuantos metros são necessários para valer: 23 Hm?
56 Dm? — 7 Km?

1019. Piá quantos dm. em 7
ó Hm? — 100 mm?

2 Dm? — 3 Hm? -ÿ.5 Km? —300 cm ?
em :

52 Km? _
20 dm?18 Hm?

m ? 5 Dm ? —30 cm ?
I

'1

f

II. MEDIDAS DE CAPACIDADE
(7%

4

:§i, > * . i

iinnrr
.

i
IJ

Hiul1:1 y iLi ;L.~ - r :l Mil i

i■ ml:lUTB I
■ :• i\

TR
IÍT" Ti i ■ rHiJ

í

iiI

!
I\■1 Ti -! í %|n

i’

Quatro formas do litro e das medidas dé capacidade

106. Para medir o conteúdo dos vasos,
molhados, emprega-se o litro.

ftos secoos e

Se. fôr um tanto grande a quantidade
decàhtro; se fôr maior ainda,

a medir, emprega-se o
serve-se do hectolitro:

O decalitro vale 10 litros;
Para

o hectolitro vale 100 litros.
litro, emprega-se o deci-ns quantidades menores que o

litro ou o centilitro., ■ i

O decilitro vale a décima parte do litro.
O centilitro vale a
Existem ainda outras medidas;
demais 5 vestes as precedentes.

centésima parte do litro.
valem algumas 2 vezes c as
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'4
Em abreviado :

Hectolitro escreve-se Hl- ou hl-
Decâlitro

decilitro escreve-se
centilitro

dl-h

cl*Dl-
■

litro escreve-se 1-
* i

PERGUNTAS

1020. Há quantos litros em: 4 Dl ? — 8 Hl ? — 32 til? —45 Dl ? — 3 duplos Dl ?
1021. Quantos dl. se podem encher com 11? — 23 1? — 41 Dl?

- 2 Hl? — 500 1?
1022. Quantos cl. valem o Hl? — o 1 ?

MEDIDAS DE PÊSO

107. Para pesar os corpos empregam-se differentes
espécies de balanças e pesos de formas variadas.

'
I

\

! I

o Dl? — o dl?! I

I

III.
ih

1 *

r ;— 1
If Nit

>,

*I

'1

!'

í
“ÿ r>

Hii it-

V” J ■ ■ «n:
t

I !

k. CS SP*!:< - — -

w* m1?v- ' ■ - jfft
1 %]

I

nin iTTji

Balança maís empregada.

o peso que serve de unidade é o kilo

riITITTT1 1 LH I í li7}I •I i Ii
■ E I!

P I

No commércio,
ou kilogramma.

O kilo é um pêso de cobre amarei!o ou de ferro fundido que
pesa tanto quanto um litro de água.

Empregasse também um pêso
, gramma.

Um fardo pesa um quvntal quando tem 100 kilos; e pesa uma
tonelada, quando tem 1000 kilos, ou 10 quintais.

£

i

1

de 10 kilos, chamado myria-

I
i

�

.
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I -107. Para os objectos do menos de

o hectogranmm ou hecto e o decagramma.
O hectogramma é a décima parte do kilo.
O decagramma é a décima parie do hecto

do kilo.

kilo,um empregam-se

*

ou a centésima parte

108. Os objectos de pouco peso avaliam-se
gmntniB, do decigramma, do cent igramma

O gramma é a millésima parte do kilo.

por meio do
e do miligramnici,

O decigramma é a décima parte do
gramma.

O centigramma é a centésima parte
do gramma,

O milligramma é
do gramma.

i ■

Vs? ±-.

ft '
y* r 'Mr •Trr', J. '}ÿ* ■, i.v ;•

i-

a millésima partell JT mi:àf
ft » *

I

£ :i
"J

' SIJ r‘.\ 1 I

• -á-' E

I' I
/--niiM I i. i Ii 1

l'ú
I 1í: 1 r ■■

Ui Decig.If:I '1' 1I i■ ! *!- i m:?!

i

Pêso de cobre amare II o.

Além desses pesos já indicados, há outros que valem 2 vezes
ou 5 vezes metis.

Não há peso de
A arroba pesa 15 kilos e a libra rrieío-kild.

Pêso de meio-gramma*

um quintal ou de uma tonelada.

i

T Hp
■* ynu J

ta-.yJÈ

k■ii J. Li11

*

■ «B
Ix

iIi- ' r

W ,

Pesos de ferro fundido,

Em abreviado :

tonelada escreve-se t.
quintal
myriagramma
kilogramtna
hectogramma

decagramma escreve-se Dg.
gramma
decigramma
centigramma
milligramnVa

g.
Mg. dg.
Kg. ou kg.
flg. ou hg.

cg.
mg.

arroba escreve-ge : @
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PERGUNTAS

1 Hg? — 2 kg? —1023. Há quantos grammas era 2 Dg?
5 hg? — 5 Dg? — 2 Mg?

1024. Para pesar 1. kg., seriam
1 hg? — 2 hg?

1025.

necessários quantos pesos de
5 g? — 2 g?

Dizer em kg. o peso de 1 Mg. — 5 Mg.
5 Dg? — 2 Dg?

1 q. —
2 t. — 5 q.

1026.— 2 dg? — 5 dg?
Para pesar 1 gr, serão precisos quantos pesos de 1 dg?

2 cg? — 5 cg? — 2 mg?
A’ razão de 1$ o kg. de conta mercadoria, qual será o

17 q? — 1 t? — 6 t?
45 kg? —

i*

1 mg ?
1027.

preço de 1 Mg? — 5 Mg?
1028.

300 kg?

2 q?
Quantas arrobas pesam 60 kg? — 30 kg?— 600 kg? — 900 kg?

r. .

i

IV. — MOEDASi

109. As moedas representam o valor das mercadorias.
A unidade prática das moedas é o mil réis; em abre¬

viado representa-se pelo cifrão $.
O conto de réis vale mil vezes mil réis; representa-se

por : .
Q real vale a millésima parte de mil réis.

Bí

■

? ÍTl8>s o2.0001000 oI" , 3 CDr REIS *EIS & &K

19£9792

Prata de 2§; tamanho natural,
■

prata, nickel, bronze e alu-As moedas são de ouro,
*

r mimo,■

As moedas de prata são de 2$ e 1$.

L>,-
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MOEDAS

Temos aincla moedas ( amarellas) de bsonze de alumínio;
valem 1$ e $500.

As moedas de nickel são principalmente de $400, $200
e $100. A moeda de $100 leva o nome de tostão.

75

*

i

f/4Q0\|sv REIS15
200 dw mm
■015#

■%>

*5 «MH
V

& O %00

CK

7921
Moerias de nickel; tamanho natural*

Outrora havia moedas de bronze e de cobre de $040
A moeda de $020 tinha o nome de vintém.e $020.

0 dinheiro de maior circulação são as notas do The-
souro; vaiem 1:000$, 500$, 200$, 100$, 50$, 1.0$, 5$,
2$ e 1$; é o papel-moeda.

■i

Em abreznado ;

t

Réis escreve-se :
Mil

Rs.i
r ‘ §reis

Conto de réis

' PERGUNTAS

1029. Por uma nota de 100$, quantas notas ou moedas se
ml — 10$? — 5$? — 2$? — 1$? —$100? ' .

Para fazer 50$ serão necessárias quantas notas ou moe¬
das de $100? — $200?

1031. Quantos tostões valem as moedas ou notas seguintes:
1$? — 2$?

1032. Quantas notas de 5$ são precisas para fazer 1 :000$? —10:000$? — 20:000$?

■receberão de 50$ ?— $500? — $400? — $200?
1030.

$500 ? 1$? — 2$ ? — 5$? — 10$ ?

$500? 5$? — 10$? — 20$ ? *

500$ ?
r

‘ I
li

J
•

___
Af2 ."ir. , !ÿ
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MEDIDAS MÉTRICAS76

V. — MEDIDAS DE SUPERFÍCIEI ■

110. A figura abaixo é um quadrado.
Um quadrado tem quatro lados; aqui, os

sao as quatro linlias AB, BC, CD e DA.
Onde se encontram, esses lados formam ângulos.

quatro ! ados�

Bi Ai

2 3 6 7 8 95 1041é

1n '
i i 2011l

2
3021íJ. / .

3
■ "V

4031-■*

4.

5041i

5
i 60516i

61 707
8071f 7 8]

81 90i

*

9
91 100101 cDr1

v*

Quadrado.
• *

ângulos também.
lados de um quadrado

ordem nos la/los
quadrado fica dividido

Num quadrado, os 4 lados são iguais e os
111. Se dividirmos em 10 partes iguais os

traço os pontos de mesma
está feito na figura, o

* J

*
*

I

,e imirniios por um
oppostos. como
ein 100 quadradinhos.

o quadrado primitivo será um
■ melro quadrado, c cada um dos 100 quadradinhos que o compõem

será um decímetro "quadrado.
Se tiver 1 metro em cada lado,

I

'

1
;
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VOLUMES 77

112. 0 metro quadrado é a unidade das medidas de
superfície.

O metro quadrado contém 100 decímetros quadrados.
0 decímetro quadrado contem 100 centímetros qua¬

drados.
O centímetro quadrado contém 100 millímetros qua¬

drados.
Quando se trata de campos, hortas, uma superfície de

100 melros quadrados tem o nome de are.
A extensão dc 100 ares chama-se hectare.
Neste caso, o metro quadrado toma o nome de centiare.

113. Calculara superfície do soalho da aula, sabendo que tem
6 metros de comprimento e 5 m. de largura.

Multiplica-se 6 por 5 c vê-se que o soalho dia aula tem: 6X5 — 30
metros quadrados de superfície.

114. Calcular ainda a superfície de uma fôlha de papel de 36 cm.
de comprimento e 28 cm. de largura.

Multiplica-se 36 por 28
36X28 l.OflS centímetros quadrados
quadrados de superfície.

115.

e vê-se que a fôlha de papel tem
ou 10 dm. quadrados e 8 cm.

Calcular a superfície de uma horta de 83 m. de com¬
primento e 52 m. de largura.

Multiplica-se 83 por 52 e vem:
~ 4.316 metros quadrados, que valem: 4.316 3- 100 = 43

ares e 16 centiarcs.
83 X 52

f Em abreviado :
metro quadrado
decímetro quadrado
centímetro quadrado
millímetro quadrado

m-escreve-se are escreve-se
hectare — ■

centiare —
a.

dni-
cm2
mm-

Ha.
ca-

Yí. — MEDIDAS DE VOLUME
116. A figura da página 78 representa urn cuho.
As seis faces de um cubo são quadrados iguais.
Ao encontrar-se duas a duas, essas faces formam linhas

que sao as arestas do cubo.
O cubo tem 12 arestas e essas 12 arestas sao iguais.

í
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MEDIDAS MÉTRICAS7S

Se as arestas tivessem 1 metro, esse cubo seria um
metro cúbico.

F G
\_i

ib
i \

■i\
s
4
4s
-4,i s ■1

-II

X:T,
■AÍS
i. -Si IÇ IA vcB %

*2i \
\%

X5\ \
w

X X 'lrx
iv—X x

V xÿXx
A

Cubo*

A unidade das medidas de volume é o metro117.
cúbico.'

tamanho dos quartos, aé a grossura dos corpos, oVolumes
cavidade das excavações.

1 1. 0 melro cúbico contém 1.000 decímetros cúbicos.
0 decímeiro cúbico contém 1.000 centímetros cúbicos.
O centímetro cúbico contém 1.000 millímetros cúbicos.

118. Calcidar o volume de uma aula que tern 11 m. de com-
priniento, 7 m. de largura c 4 m. de altura.

Multiplica-se 11 por 7 e o resultado por 4, e vem: 11X7=77;
/7 X 4 = 308 metros cúbicos,

1 19. Achar o volume de uma caixa que tem 19 cm. de com¬
primento, 16 cm. de largura e 14 cm. de altura.

Multiplicam-se ainda as dimensões e vem :
304 X 14 ~ 4.256 centímetros cúbicos, ou
címetros cúbicos e 256 centímetros cúbicos.

120: Algumas vezes, quando se trata de lenlia, o
toma o nome de estere <> estere vale 10 dedsteres.

Dec esteres fazem um deca-stcre.

1'

1

r-i
19 X 16 = 304;

4.256 1.000 -- 4 !?-
metro cúbico

t

'
I
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Em abreviado:
cscreve-se m3

— dm3
cm5

metro cúbico
decímetro cúbico
centímetro cúbico

PROBLEMAS SOBRE O SYSTEM A MÉTRICO
MEDIDAS DE COMPRIMENTO

estere escreve-se st.
decastere
decistere

Ds.
ds>

1033. Qual é o preço de 28 m. de velludo a 14$50O o metro?
1034. Comprei uma peça de 45 m. de fazenda a 3$200 o metro.

Quanto paguei?
1035. Um navio a vapor anda 35 km. por hora. Quantos ki¬

lometres percorre em 12 dias?
1036. Cm novelo de barbante tem 75 m. Quantos são precisos

para dar 300 m. ?
1037. Quanto custará uma grade de 25 m. de comprimento

a 12$500' o metro?
1038. Comprei 75 fáboas de 4 m. 25. a 2$150 o metro. Quanto

paguei ?
1039. Quando o decímetro tie fita custa $500, quanto valem

38 decimetres?
1040. Paguei 2$250 por metro para cercar um campo de

250 m. de comprimento por ISO de largura. Qual é a despesa
total ?

1041. Uma pessoa sahiu a cavailo e andou, durante 12 horas,
na razão de 8 km. por hora. A que distância se acha do ponto
de partida?

1042. O som percorre 340 m. por segundo. A que distância
fica um canhão de que se ouve a detonação 13 segundos depois
do tiro ?

1043. Um operário ganha 3$500 por Dm. de fósso que elle cava.
Quanto lhe devem por 350 metros ?

1044. Quanto se pagará ipor 36 meios metros de fazenda a 3?
o metro?

1045. Quanto valem 25 metros de chita a 2$5()0 o duplo metro?
1.046. Qual é o preço de 15 duplos metros de linho, quando

o metro custa 8$500?
1047. Qual é, em decámetros, o comprimento total de 23 rolos

de arame farpado de 40 metros cada um?
1048. Precisam de quantos trilhos de 5 m. de comprimento para

as duas vias de uma linha de bondes de 12.500 m. ?
1049. Uma pessoa anda 5 km. por hora. Quanto tempo levará

para vencer 65 km. ?
1050. Para campo pantanoso, cavam nelle 12 s

fossos de 120 m. de comprimento cada um. Quanto custará o
trabalho a $450 o metro de fôsso?

scccar um

L
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PROBLEMASSO

1051. Uma pessoa levou 3 dias para percorrer 75 km. Quan¬
tos km. andaria cm 4 dias?

1052. Um viajante percorre 18 km. efn 3 horas. Quanto tem¬
po levará para percorrer 72 km. ?

1053. A conservação de uma estrada macadamizada sai em
3$50O por metro. Quanto se gastará para uma estrada de 6 km. ?

1054. A distância que separa duas cidades é de 864 km. Em
quanto tempo a vencerá um trem que percorre 36 km. por hora?

1055. Um açougueiro, que forneceu 130 kilos de carne a
o kilo, é pago com fazenda a 1$300' o metro. Quantos metros
receberá dessa fazenda?

1056. Eu comprei 5 metros de baeta por 42S500. O nego¬
ciante me manda só 4 metros. Quanto lhe devo?

1057. Um negociante vendeu por 312$ 3 peças de fazenda de
igual comprimento. Qual é o comprimento de cada peça se o
metro custa 4S?

f ■

$900

MEDIDAS DE CAPACIDADE

1058. Qual é o preço do Dl, de milho a $150 o litro?
1059. Qual é o preço de 9 isaocos de batatas doces, se contém

juntos 7 Hl. a 4$200 o hectolitro?
1060. Um litro de vinagre custa $400. Qual é a capacidade de

uma pipa que contem por 32$800 desse líquido?
1061. Qual é o preço dc 224 litros de feijão a $150 o meio litro?
1062, Uma fonte dá 90 litros de água cm 6 minutos. Quantos

dá por dia?
1063, Uma meda é feita de 145 feixes de trigo ; cada feixe, na

média, dá 4 litros de grãos. Quantos duplos litros dará cs,sa meda?
1064. Qual é o preço de 28 saccos de milho, se cada um contém

90 litros» a 1$150 o decalitro?
1065. O dono de uma casa de seccos e molhados compra a 6$ o

duplo decalitro de feijão, Por quanto deve vender o litro para
lucrar $500 por decalitro?

1066. Qual é o preço de 3 duplos decalítros de vinho se o
meio hectolitro custa 25$ ?

1067. Uma cuba contém 9 Hl. de sueco de canna. Quantas
pipas de 225 1. se podem encher com o sueco da cuba?

1068. Qual é o preço de 13 duplos litros de kerozene, quando
5 litros valem 2$?

1069. Quantos hectolitros de vinho póde haver cm 4 pipas de
225 1. ?

1070. Quantos litros se devém accreseentar a 85 1. para ter
.1 Hl. ?

■1071. Uma tina recebeu 6 vezes a água de um balde de um
duplo decalitro. Quantos litros recebeu essa tina?

ii
, ■ i

I

. +

HL*
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1072. Quantos duplos iitros há em 14 Hl. ?
1073. Quantos meios litros há em 2 Dl.'?
1.074. O duplo litro de azeite vale 4$200. Qual é o preço de

15 litros?
1075, De uma cuba de 4 Hl. tiram 230 1. Quantos litros ficam?
1076. Qual é o preço do duplo litro quando o decalitro vale

3$500 ?
1077. Paguei 2$500 o meio decalitro de certo gênero; qual é

o preço do duplo decalitro?
1078. Paguei 84$ o duplo hectolitro de vinho. Qual foi o preço

do decalitro?
1079, Se o duplo hectolitro de milho vale 32$, qual é o preço

cio meio hectolitro?
1080. Qual é o preço de 50 litros de farinha a 3$ o decalitro?
1081. Quanto valem 60 litros d.c arroz a 14$ o meio hectolitro?
1082. Qual é o valor de 5 saccos de feijão, se cada

pesa 60 litros e o duplo litro custa $600?
MEDIDAS DE PêSO

sacco

1083. Um açougueiro forneceu 64 kilos de carne a $800 o kilo.
Quanto lhe devem?

1084. Qua.1 é preço de 95 kilos de azeite, a 2$150 o kilo?
1085. Quanto custarão 6 sacc'os de assúcar de 60 kilos cada

a $450 o kilo?
1086. Qual é o preço de 9 kilos de pão a $700 o kilo?
1087. Um padeiro comprou 8 saccos de farinha de 125 kilos

cada um a 42$ os 100 kilos. Quanto pagou ?
1088. Pagaram 30$ por 25 kilos de figos. Qual é o preço de

50 kilos?

um

1089. Quantos kilos de feijão sc poderão comprar por 13$500
a $300 o kilo?

1090. Comprei 50 kilos de mandioca por 10$. Qual será o
preço do 2 cestos que pesam 86 kilos cada um?

©91* Quanto valem 75 kilos de fubá a 34$ os 100 kilos?
1092. Um negociante lucra $950 por kilo de chocolate que

vende; qual será o seu lucro na venda dc 100 kilos?
1093. Qual é o preço do kilo de pão quando 25 kilos custam

18$000? ■

1094. Quantos kilos de manteiga s| podem comprar corn 48$,
a 3$200 o kilo?

1095. Qual é o preço de 20 kilos de assúcar a $375 o kilo?
1096. Quanto se paga por 2 kilos de sabão quando 50 kilos

valem 80$ ?
1097. Qual é o preço dc 18 meios kilos de salsichão a 2$400

o kilo?

. íT-- ■ ■_ . . p - -
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1.098. Quando a alfafa vale 7$ os 100 kilos, qual é o preço de
feixe de 10 kilos?

1099. Qual é o peso de uma perna de carneiro que custou
6$300, se o meio kilo foi pago por 1$050?

1100. Qual é o peso de um peixe vendido por 28$800> a 1$200
o meio kilo?

1.101.
100 kilos, 35 .sactos

1102. Qual é o
um, a 9| o quintal?

1103. Quando o pão vale $700 o kilo, qual é o preço de um
pão de 1 kilo 250' ?

1104. Um carro de estrada dc ferro pesa, cheio, 14.530 kilos
e, vazio, 3.780 kilos. Qual é o valor do carregamento a
o quintal ?

1105. Uni hectolitro de feijão pesa 78 kilos. Quanto custarão
400 litros a $350 -o kilo?

1106. Urna família recebe 1 kilo 250 de pão por dia» Qual é
a sua despesa annual de pão a $400 o meio kilo?

1107. Por dia um operário gasta $200 de fumo. Que pêso de
came, a $730 o kilo, poderia comprar com o dinheiro gasto em
fumo durante um anuo?

um

Quanto deve receber um carroceiro que leva por 2$ os
de trigo <le 80 kilos cada um?

preço de 30 íe.xes dc alfafa, de 8 kilos cada

i

4$500

M EDIDAS MONETAR1AS

1108. Qual é o pêso de 170$ em pratas de 1$ se uma pesa 8 gr. ?
1109. Pana ,pagar uma

e 40 ide 5$. Qual ora a
1110. Qual é o pêso de 87$50íl em moedas dc prata de 1$,

se 1$ pesa 8 gr. ?
1111. Uma pessoa recebe 380$ em notas de 5$. Quantas são.'
1112. Recebo 23$ em pratas de 1$. Qual é o pêso desta

quant a, sc uma prata pesa 8 gr. ?
1113. Paguei o ordenado de um caixeiro com 50 moedas de

lfj 30 de 2$, 18 inotas de 5$, 46 de 10$ e 3 de 20$. Qual é a'-
importância do ordenado?

1114. Quantas pratas de 1$ há num sácco de 1.200 gram¬
mas se uma prata de 1$ pesa 8 gr. ?

1115. Um fazendeiro compra cavallos por 680$ e paga me¬
tade com notas de 5$ e o resto com pratas dc 2$. Quantas pratas
e notas dará por tudo?

1116. Tiro 12$ de um sacco que tem 42 moedas de 2$. Quan¬
tas moedas ficam?

■ 1117. Qual é o valor de uma quantia em pratas, do pêso de
680 grammas, se $500 pesam 4 gr. ?

dívida dei 50 notas de 20$, 70 de 10$
dí vida ?

i

*

'

!

■ I
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1118. Qnal é Q peso da quantia em prata necessária para pa¬
gar 5 kilos de manteiga a 2$400 o kilo, se $500 pesam 4 grammas?

1 119. Troquei 8 notas dc 20$ por uotas de 5. Quantas notas
de 5$ recebi?

. 1120. Para pagar 4 carneiros de 30$ cada um, dei 3 notas de
20$ e o resto em notas de 5$. Quantas notas de 5$ dei?

MEDIDAS DE SUPERFíCIE E VOT.UME

1.121. 'Qual é o valor de um terreno de 1,280 nU
metro quadrado?

■ 1122.

2$100 oa

Um campo dl 450 ares foi vendido por 25$ o are.
Quanto se recebeu?

1123. .Paguei uma mesa de 3 m. de. comprimento e 1 m. de
largura a 12$ d metro quadram. Quanto custou a mesa?

Qual 6 o preço de um portão de 4 m. de largura por 3 rn.
de altura, pago a 7$ o metro quadrado?

1125. Quanto paguei pior uma pintura de 7 m. por 2 m.f a
2$500 o metro quadrado?

Um jardim tem 60 m. dc comprimento por 30 m. de
largura. Quanto vale, a 1$300; o metro quadrado?

1127. Fiz caiar as 4 paredes de uma sala de 7 m. de compri¬
mento, 6 dc largura e 4 de altura. Qual será a despesa, se pago
$800 por metro quadrado?

1128, Quanto custam 34 un de madeira a 80$ o metro cúbico?
1129, Quanto se deve a um pedreiro por 64 m3 de construc-

ção, a 12$ o metro cúbico?
1130. Qual é o volume de ar contido num quarto de 6 m. de

comprimento, 5 m. de largura c 4 ni. de altura?
1131:, Quanto pago por 24 nr! de areia a 3$500 o metro cúbico?
1132. Qual é o volume de uma caixa de água de 12 m. de com¬

primento, 6 m. de largura e 2 m. de fundo?

1124.

1126.

RBCAPIT ULAÇAiO GERAL
1133. Quanto custam 8 dúzias de abacates a $100 cada um?
1134. Philippe p-aga um chapéu de 5$250, calças de llfpOO,

um collete de 5S750, um par de sapatos de 15$. Quaníu lhe íica
de 40$ que tinha?

Num passem, 3 amigos gastam juntos 3S$250. Qual é
a despesa de cada um ?

1136. Qual é o preço de um boné, se 72 custam 234$?
1137. Quantas facas se podem comprar com 11$, a 1S100

cada uma ?
1138. Quanto pagarei pelos vidros de í6 janellas de 8 vidros

cada uma, a 1$200 cada vidro?

1 135.

.
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1 i.39. Qnal é a despesa semanal de uma família de 7 pessoas.
se cada uma gasta 1$050 por dia?

1140. A 1$750 o canivete, quanto vale a dúzia?
1141. Quanto devo pagar ainda por 35 m. de casimira, a 10$250

o metro, se já dei 315$?
1142. Um operário ganha 4$500 por dia e gasta 2$250. Quanto

economizará por semana,
1143. Comprei 22 carneiros por 237Ç60Q. Qual é o preço de

cada um ?
1144. Uma fábrica occupa 32 homens pagos a 3$750 por dia,

25 mulheres pagas a 2$400 e 12 jovens pagos a 1$250. Qual é
o pagamento total por semana de 6 dias de trabalho?

1145. Quanto se pagará por 8 pipotes cada um de 125 litros de
vinho do Rio Grande do Sul a $350 o litro?

1146. Qual é o preço de um alfinete a $050 os 25?
1147. Quanto custam 1.250 feixes de lenha a $300 cada um?
1148. Duas torneiras iguais dão juntas 2.859 litros de água

em 12 horas. Quantos uma só dá por hora?
'U49, Qual é a. dívida que pago dando 700$ em dinheiro, 70

latas de conserva a 6$$50' cada uma c 42 saccos de arroz a
16$750 cada um?

1150. Qual é o preço dc uma penna quando- 100 custam 2$500?
mi.
1152.

trabalha 6 dias?se

A 27$7SO os 37 canivetes, qual é o preço de um?
Urh padeiro compra feixes dc gravetos a 120$ o milhei¬

ro. Qual é o preço de um?
Por 100$, quantas cadeiras de 5$ se podem comprar?

1154. Na média, um negociante vende 45 m. de fazenda por
dia e lucra $250 cm cada metro. Quanto lucrará cm 60 dias?

1155. Um açougueiro vende 250 kilos de carne por dia c lucra
no anno 1 :206$400. Qual é o lucro por semana?

1156. Uma dona de casa desperdiça inutilmente $300 por dia.
Quanto poderia ter economizado cm 45 annas?

1,157. Um criado - tem um ordenado de 425$, recebe 50$ de
gorgeta e gasta $300 por dia. Qual será o seu haver no fim
do anno ?

1 1 53.J >' i

' D,
t1

1158. Um fogão gasta por $900 de carvão por dia. Qual é a
despesa em 60 dias?

1159. Comprei 15 metros de brim a 2$ o metro. Por quanto
venderei o metro para ter um lucro total de ó$?

1160. Três viajantes gastam juntos 4$50O para o café, 7$250
para -o ahnôçó e 9$700 para o jantar. Qual é a despesa total de
cada um?

1161. Comprei 25 litros de azeite fino a 2$650 cada um. Por
quanto venderei o litro para lucrar ao todo 15$5()0?

1162, Qual é o preço de 4 pares de rodas a 25$400 a roda?

i
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RECAFITULAÇAO 85
1163. Um operário recebeu 112$500 por 25 dias de 10 horas

de trabalho. Quanto ganhava por hora?
Para pagar uma dívida de S73$850, dou 2 notas de 500$.

Quanto me devolverão?
1165. Cheio de azeite, um garrafão pesa 4 kilos 675; vazio,

pesa 1 kg. 125. Qual é o pêso e o valor do azeite a 1$600 o kilo ?
1166. Qual é o preço de 0 m. 950 de casimira a 12$500 o metro?
1167. Dou uma nota de 20$ para pagar 9 kilos 50 de conser¬

vas a 1$450 o kilo. Quanto me devolverão?
1168. Qual é o preço de 1.000 kilos de pallia a 3$75() os

100 kilos?

1164.

1169. Em quantos dias um operário pago a 4$250 por dia,
ganhará K>1$500?

1170. Vendo por $750 o lilro de mel que paguei $650. Quanto
lucrarei sobre 2 latas de 7 litros 500 cada uma?

1171, Quantos metros de velludo poderei comprar com 3:610$,
a 9$500 o metro?

1172. Quantos ovos há em 4 cestos de 24 dúzias cada um c
qual é o preço delle| a $750 a dúzia?

11.73. Quanto se deve pagar por 3 latas de mel que pesam cada
uma 9 kg. 250, a $700 o kilo?

1174. Quanto há de pedir emprestado uma pessoa que deve
837|5'00 e tem só 658$80Q?

1175. O poso bruto de uma caixa de sabão é de 187 kilos;
o caixote pesa 15 kilos. Qual c o valor do sabão a $700 o kilo?

1176. Qual é o preço de 172 kilos 500 de pão a $720 o kilo?
1177. Qual é o preço de 142 dúzias de laranjas a $050: cada

laranja?
1178, Quanto gastará no anno uma pessoa que gasta 3$700

por dia?
1179. Quanto receberei se vendo 270 litros de jabuticabas a

$180 o litro?
1180. Quanto preciso para pagar 34 operários durante 21 dias

a 4$250 por dia?
1181. Qual é o valor de 38 annéis a 7$800 cada um?
1182. Qual é o preço de 6 dúzias de lenços a 1 1$5,00 a dúzia?
1183. A $150 o abacaxi, qual é o- preço de 2.400?

' 1184.
paguei ?

1185. Qual é o preço de 135 latas de goiabada a 2$150 cada
uma?

1186. Qual é o preço de 25 tinas de bacalhau, de 220 kilos
cada uma, a $450 o kilo?

1187. Qual é o preço de 5 caixas de carne secca, de 68 kilos
cada uma, a $850 o kilo?

/

3

V

Comprei 26 saccas de farinha a 39$500 a sacca. Quanto
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1188. Qual é o valor cie 14 caixas de massas de 25 kilos cada
a $650 o kilo?uma,

1189. Quanto se deve pagar a um operário que trabalhou 3
semanas a 3$600 por dia?

1190. Qual é o preço dc 5 dúzias de ehajpéus a 3$500 cada um?
1191. Quanto se deu a 40 operários por 6 dias de trabalho a

48200 por dia?
1192. Qual é o comprimento total de 14 peças de belbutina de

48 m. 60 cada unia?

kj1

i

I

I

H

preço de 8 cestos de -mangas, que têm juntos
manga?

Quanto se deve a 3 operários que, cm 24 dias, roçaram
a 2$750 por dia?

1193* Qual é o
86 dúzias, a $100 a

1194.
um campo,

1195. Quando o hectolitro de milho vale 16$500, quanto sé
•pagará por 30 saccos que têm 27 111, ao todo?

1196. Quanto se deve pagar a 4 operários que trabalharam 14
dias de 9 horas, a $350 a hora?

Um empreiteiro emprega 12 operários pagos a Jj$750 por
.dia. Quanto precisa para pagar 26 dias de trabalho?

1198, Comprei uma casa' por 15:000$; paguei 430$700 de siza
e 234$600 ao labelHão. Fiz concertos por 1 :875$4U0 e vendi-a por
22:300$. Quanto lucrei?

1199. A 3$SOO o kilo de chocolate, qual é o preço de 310 kilos?
1200. Qual é o preço de 50 kilos de uvas, a $900 o kilo?
1201. Quanto poderia economizar, em 25 annos, um homem

que gasta 8$700 de iuino por mez, se corrigisse esse mau hábito?
1202. Qual é, ao cabo de 54 annos, o haver de uma pessoa que

economiza $350 por dia?
120.?. Um operário ganha 4$250 por dia e perde inutilmente

2 d.as por semana. Quanto perdeu no fim do anno?
1204. Qual é o preço de 16 frangos a 2$50Q os dois?
1205. Qual é a economia por semana de um operário que gasta

22$250 e ganha 4$500 por dia?
1206. Um negociante

kilo e 85 kilos de manteiga
1207. Comprei 32 dúzias de ovos a $800 a dúz.a.

30$. Quanto -lucrei?
1208. Eu tinha 745$ ; comprei 60 carneiros a 7$800 cada um.

Quanto tenho ainda?
1209 Um negociante vende, á razão de 15$600 o metro, 24

metros de casimira pagos a 12$500 o metro. Qual é o seu lucro?
1210 Quanto custam 18 dúzias de lenços a $900 cada um?
1211. Qual é o preço de 86 kilos de manteiga a 2$150 o
1212. Um negociante comprou 170 kilos de assúcar por 68$.

Vendeu o assúcar a $425 o kilo. Quanto lucrou?

i'

1197.

>
i / i A

Jr.
I í

■

n

$350 ocompra 700 kilos de assúcar a
a 3$750 o kilo. Quanto deve pagar?

Vendi-os por
t ■■

fcíf.

0

kilo ?

y
i

i

í
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RECAPITULAçãO 87
1213, Qual é o valor de 20 latas de manteiga a 1$95Q cada

uma, e de 48 dúzias de ovos a $800 a dúzia?
1214. Qual é o preço de 28 kilos de carne sêcca a $825 o kilo?
1215. Um sapateiro vendeu 1 dúzia de pares de chinellos a

4$200 o par, 2 dúzias de sapatos a 23$ o par, e 3 pares de bo¬
tinas a 30$ cada um. Quanto recebeu?

Um operário trabalhou 15 dias a 3$500 por dia. Já re¬
cebeu i2$500. Quanto lhe devem ainda?

1217. Sobre uma conta de 238$800, há um desconto de 4$500.
Quanto se deve pagar?

Um operário ganha 3$700 por dia. Quantos dias há de
trabalhar para pagar um divida de lóó$500?

1219. Quando
quantas caixas se podem ter com

O litro (!:• azeite pesa 915 grammas. Qual é o pêso de

3216.

1218.

a caixa de batatas de 100 kilos custa 19$500,
273$?

1220,
28 litros?

L um pessoa devia 120$ e deu em pagamento 95 dúzias
de ovos a $850 a dúzia. Quanto deve ainda?

Um operário ganha 13$ em 4 dias,
por 15 dias de trabalho?

Quanto valem 28 m. de panno a 24$600 os dois metros?
1224. Qual é o prego de 60 litros de vinho, se 10 litros valem

3$500?
1225. Qual é o preço de 40 kilos de farelo a 13$ os 100 kilos?
1226. Qual é o valor de uma vara de 64 porcos a 53$ cada um?
1227. Repartem-se 9Q2$200 por 26 pessoas; quanto receberá

cada uma ?

1221.

1222. Quanto lhe devem

1223.

1228. Oual
1 :528$800 no anno?

1229.

é a despesa semanal de uma família que gasta

Um barril de 225 litros de kerozene custa 628500.
será o lucro quando se vende o litro a $400?

o preço de uma lata de doce sc 1 1 custam

Qual i

1230. Qual é
19$800?

1231.
I

Um operário ganhou 79$600 em 25 dias de 9 horas de
trabalho. Quanto ganhou por hora?

1232. Qual é o preço de 48 litros de jabuticabas, a $150 o litro?
1233. Qual é o preço do litro de feijão, quando 220 custam 88$ ?
1.234. Quanto lucro se vendo por 72$ um objecto que custou

5ó$500 ?
1235. Qual é o preço de 3 m. 50 de fazenda a 2$300 o metro?
1236. Comprei 8 peças de fazenda de 30 m. cada unia, a 4$200

o metro. Quanto paguei.
1237. Para pagar 435$400, dei 3 notas de 20$, 17 de 10$, 7 •

de 5$ e 14 pratas de 2$. Quanto devo ainda?
1238. Qual é o preço de 10 íacas a 15$ a dúzia?
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Quantos dias de1239. Um operário ganha $400 por hora.

10 horas há de trabalhar para ganhar 36$ ?
1240, Um negociante vende, a $650' o metro, 45 m. de fazenda

que lhe custaram 19$800. Quanto lucra ?
1241. Uma pessoa sahiu de casa com 560$; comprou uma vacca

por 215$, duas cabras por 26$ cacla uma, 6 carneiros a 6$500
cada um, um leitão por 30$, Quanto lhe resta se gastou 8$500
para o jantar ?

1242. Um operário trabalhou 36 dias a 4$50(J e recebeu 145$.
Quanto lhe devem ainda ?

1243. Comprei três armários
Quanto devo pagar?

1244. Uma quartola 4e azeite custou 193$55Q e 18$300 de
transporte. Por quanto se deve vender para dar um lucro de
2/$850?

1245. Quanto se paga por 15 barris de harenques a 238350 o
barril?

í

1

por 91$750, 87$350' e 82$450.

I

124'6. Uma manufactura de armas forneceu 15.907 revólveres
a 23$700 cada um. Quanto recebeu ?

1247. Um operário é pago por dia 5$250 sem a comida e
3$5O0 com a comida. Em quanto se avalia esta?

1248. Uma casa tem 25 janellas de 6 vidros cada uma. Quanto
receberá o vidraceiro que os collocou, se pede 1$350 por vidro?

1249 Numa família de operários, por mez, o p.ai ganha 149$150,
a mãe 83$7SO e cada um de dois dos filhos 52$350. Qual é o
ganho mensal desta família ?

1250. Comprei 845 m. de cano de chumbo que pesa 2 kg. 800
por metro, a $450' o kilo. Quanto paguei?

1251. Vendi 5 bois a 13ó$500 cada um, 4 vaccas a
cada uma, um novilho por 53$450 e um leitão por 37$250. Quan¬
to recebi ?

I

!

[
" >

i

'

10ó$200
' )

'i 1252, Uma família gastou 6$550' no domingo, 4$950 na
ganda-feira, 5$250 na terça-feira, 6$350 na sexta-feira e 4$200
em cada um dos outros dias da semana. Qual foi a despesa to¬
tal da semana?

\ se-
/. ‘ /iHl.

650 kilos deOutra família consumiu durante o anuo
a $950 o kilo. Qual foi a despesa em carne por semana?

Um professor comprou 83 litros a 18250 cada um? Quan-

1253.
carne

1254.
to pagou?

1255. Numa família, por dia, o paí ganha 5$50Q, o mais velho
dos filhos 3$750 e cada um de dois outros 2$500. Qual é o ganho
total por semana?

1256. Um menino tinha 15$250 e recebeu ainda 6$350, 4$900
e 5$850. Quanto tem agora?

tt
■ i
i- *

�
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RECAPITULAÇÃO 89
1257. Ura operário, para pagar urna dívida, fez trabalhos ava¬

liadas em 18/$750. Deram-lhe 123$950, De quanto era a dívida ?
|

1258. Renato comprou um paletó por 21$450, calças por 17$650,
um eollete por 7$950 e uma gravata por 1$750. Dá em paga¬
mento uma nota de 50$. Quanto terão que devolver-lhe?

carros de trigo de 85 saccos cada1259. Um moleiro recebeu três
um, a 20$800 o sacco. Quanto deve pagar?

1260. Gilberto deu 5$ para pagar dois livros, um de 2$750 e
outro de 1$300. Quanto lhe devolverão?

Um banqueiro deve pagar 3 letras: a l.a de 875$450, a
2, 11 de 1248550 a mais que a l.“ e a 3.® de 175$450 a menos que
a l.“. Quanto dará?

1262. Sizinando
tos dias levará para

1263. Um negociante deve entregar 158 kilos de mercadoria; já
entregou 35 kg. 750 e 84 kg, 800. Quantos kilos tem que mandar
ainda ?

1261.

possue 294$ e gasta diariamente 3$500, Quan-
acabar essa quantia?

1264. Paguei 60$500 por Í10 latas de sardinhas. Quanto custou
a lata ?

1265. Paguei 57$
Quantas havia?

1266. Eu tinha 450$; paguei 24 carros de lenha a 16$ cada
um. Quanto me fica?

1267. Dois operários ganharam juntos 162$.
15 dias e o 2.° 12. Quanto receberá cada um?

1268. Comprei 25 kilos de manteiga por 70$. Por quanto devo
vender o kilo para lucrar 50$ ?

1269. Qual é o valor de 3 cestos de 480 ovos cada
a dúzia ?

por caixas de palitos a $380 cada uma.

O l.° trabalhou

a $750um

1270. Pago 96$ por um barril de vinho de 225 litros e devolvo
o barril vasio, pelo qual recebo 6$; qual é o preço de um litro?

Com uma nota de 1:000$ paguei 68 m, de fazenda a
8$500 o metro. Quanto recebi de troco?

1272. Um negociante compra 30 m. de panno a 12$ o metro.
Dá em pagamento 9 saecas de assúcar a 35$ cada uma. Quanto
deve ainda?

1271.

1273. Se eu tivesse mais 150$, poderia pagar uma dívida de
e ficaria com 30$. Quanto tenho?

Um empreiteiro empregou 8 operários
por 10 dias de trabalho. Qual é o jornal de cada um?

Lma pessoa paga 120$ cada anno pelo aluguel de um
quarto. Ouanto pagará por 9 mezes?

Achar o preço de 190 caixas de cerveja, de 43 garrafas
cada uma, a $450 a garrafa?

1 :800$
1274. e deu-lhes 360$
1275.

1276.
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1277. Um açougueiro compra 260 kilos de carne a $650 o kilo.
A retalho, vende 120 kilos a $875, 40 kilos a $850 e o resto a $800
Quanto lucra?

1278. Uma fábrica emprega 18 operários
20 a 4$500 e 25 a 3$750.
pagar todos esses operários?

1279. Por dia uma família consome 2 kg. de pão a $850 o kilo.
Qual é a despesa por semana ?

1280. Um criado tem 660$ de ordenado annual ; quanto recebe
por 7 mezes?

1281. Vende-se por $800 o kilo de sabão que custa 65$ os
100 kilos. Qual é €ÿ lucro na venda de 72 kilos?

1282. Quando o metro de brim custa 28400, quanto custarão
15 peças de 18 m. cada uma?

1283. O preço de 140 kilos de farinha é de 56$. Quanto custa¬
rão 100 kilos?

1284. Um operário ganha 3$500 por dia
Quanto economizarão por semana, se
que trabalham 6 dias e fazem gastos os

1285. , Um operário trabalha 305 dias no anno, a 5$600 por dia.
Quanto economizará no anno se gasta 75$ por mez?

1286. Vendi por 2 :630$ um terreno de 86 ares que paguei 25$
o are. Quanto lucrei ?

1287. Dois cavallos custaram 1:860$; o l.° foi pago 650$.
Quanto vale este a menos de que o 2.° ?

1288. Uma moeda de $500 pesa 5 grammas. Qual é o pêso
de 32$500 em moedas de $500 ?

1289. Um fazendeiro vendeu 8 saecos de arroz de 60 kilos cada
um, a 24$ os 100 kilos. Quanto recebeu?

1290. Uma herança é de 18:475$. Quanto recebe cada um dos
5 herdeiros, se há 2:435$ de dívidas a pagar ?

1291. Uma pessoa compra 38 m. de flanella a 6$500 o metro;
32 m. de brim a 2$25Q o metro e 5 dúzias de lenços a $600 cada
um. Quanto há cie pagar?

1292. As sementes de algodão se vendem 45$ os
Qual é o preço de 180 kilos dessas sementes?

1293. Um fazendeiro possue um rebanho de 230 carneiros que
lhe dão, cada um, 3 kilos 500 de lã. Qual é o valor total dessa
lã a 4$500 o kilo?

1294. Vendi 10 m. de brim por 27$500, e lucrei $350 por metro.
Por quanto comprei o metro e qual foi o lucro total ?

1295. Vendi 8 esteres de lcnha por 184$ e' lucrei 48$.
• quanto comprei o estere?

1296. Um fazendeiro comprou um rebanho de 104 carneiros, a
7Ç500 cada um, e o vendeu por 1:010$. Quanto lucrou?

a 6$200 por dia;
Quanto precisa cada semana para.

I, r

e sua mulher 2$600.
gastam 4$100 por dia? Notar

7 dias da semana.
Kí

i

i

.1
,

J-

100 kilos. í

I1'

Por

i- 1 ih.AL»
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1297. Quanto paga
de lenços a $500 cada urn?

Se 15 dias de trabalho foram pagos 52S500, quanto se

uma pessoa que compra 3 dúzias e meia

1298.
pagará por 40?

1299. Na média
60 kilos dc assúcar.

por mês, um negociante vende 6 saccas de
Quantos kilos de assúcar vende cada anuo ?
por 15 caixas de velas de estearina, que

pesam 12 kilos cada uma, Qual é o preço do kilo?
Na média, uma andorinha

Quantos insectos, por
Um carroceiro comprou 3.250 litros de milho para seus

16 animais. T)á 6 litros a cada um por dia. Quantos litros sobra¬
rão depois de 15 dias?

1300. Paguei 405$

1301. come 500 insectos por dia,
mez dc 30 dias, destruirão 80 andorinhas?

í 302.

1303. Um operário é pago
dias e já recebeu 20$ e mats tarde 35$. Quanto lhe devem ainda?

1304. Troquei 15 metros de casimira, por 105 tn. de brim a
18200 o metro, e perdi 6$. Quanto valia o metro de casimira?

Um operário ganha 4$500 por dia e cada um de dois
de seus filhos 2$500. Qual será a economia annual se os dias de
trabalho são 300 e se a despesa média d'a família c de 150$ po,r
mês ?

4$500 pm dia ; trabalhou 15a

1305.

1306. Vendi 12 porcos á razão de 72$ cada
Com esse dinheiro Comprei uma máchina de

de 750$. Quanto dinheiro me sobra?
1307.

um, e rnais uru
escreverpor 84$.

Um fazendeiro dá uma nota de 500$ para pagar 36
carneiros a 10$ cada um. Quanto lhe devolverão?

Uma pessoa caminha durante 12 horas e vence 6 km.
por hora. Qual é a distância percorrida?

1309. Quantos quintais de alfafa, a 8$ cada um, hão de dar
para pagar 32 saccos de feijão a 22$500 cada um?

Uma pessoa pede emprestados 345$ em notas de 5$.
Quantas receberá ?

1308.

1310.

1311. Qual é o preço de 18 barris de vinagre, de 225 litros
cada um, a $450 o litro?

Corto em 3 pedaços uma corda dc 25 m. Um pedaço tem
8 m., otitro 7 m. 05. Qual é o comprimento do terceiro?

Um collégio conta 145 pessoas e paga o pão a $700 o
kilo. Qual é a despesa de pão no armo, se precisa de 0 kg. 360
por dia e por pessoa?

1314. Uin negociante recebeu 240 kilos de chocolate a 2$600
o kilo. Qual será o lucro se vende tudo por 920$300?

1315. Quantos minutos há numa semana?
1316. Cheio de vinho, um barril pesa 180 kilos; vazio, pesa

35 kg, 250. Qual é o peso do vinho?

1312.

1313.
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page a $05(5 por metro de trabalho,1317. Ura aprendiz. é
Quantos metros ha de fazer para ganhar 4$?

1318. Nas paredes de um quarto de 7 m. 15 de comprimento
por 5 de largura, prega-se
contra o espaldar das cadeiras.
metro ?

1319. Uma caixa contém 215 kg. de bacalhau e custa 62$,
mais 4$ de transporte e 6$700 de imposto. Por quanto se deve
vender o kg. para que o lucro seja de 9$?

1320. Uma roda dá 103 voltas por minuto. Quantas voltas
dará em 2 horas e 15 minutos?

1321. Quantas camisas se podem fazer com 5 pegas de fazenda
de 27 m. 50 cada uma, empregando-se 2 m. 50 por camisa ?

1322. Pago 27$ a ura operário por 9 dias de trabalho. Quanto
lhe darei por 15 dias?

1323. Paguei 425$700 por 42 m. de casimira a 17$ o metro.
Quanto devo ainda?

1324. Um negociante compra
uma. Vende-as e

1325. Benedicto tem
um. Quantos bois poderá comprar?

1326. Eu tinha 345$500 ; ganhei 37$500; deram-me 7$250 e
perdi 63$500. Quanto tenho agora?

1327, Vendi bois por 450$, arroz por 84$300, milho por 115$500
e feijão spor 42$; depois, paguei mercadorias por 235$. Quanto
me fica do dinheiro que recebi?

1328. JerÔTiyihiO comprou 115
Se vende tudo por 2:461$, ([nanto lucra?

1329. Se eu tivesse mais 24 notas de 5$, cu teria 240$. Quanto
tenho ?

1330. Dei 1 :200$ para pagar 70 saccos dc feijão a
Quanto devo ainda?

1331. Eu tinha 15 notas de 5$, 32 moedas de 2$ e 82 moedas
de $500; paguei uma factura de 85$700. Quanto me Uca?

1332. Um cavajlo de luxo custa com os arreios
arreios sós custam 325$. De quanto o preço do cavallo excede
o dos arreios?

1333. Eu devia 850$. Dou como pagamento 32 m. de casimira
a 12$500 o metro. Quanto devo ainda ?

1334. Vendo 63 m. de fazenda por 582$/ 50. Qual é o preço
do metro?

1335. Emilio vai ao mercado com 43$; recebe ainda 58$ e
'volta com 75$. Quanto gastou?

1336. Uma pessoa gastou 300$80Õ em 47 dias. Quanto gastou
por dia ?

1

imia taboá horizontal para resguaixlá-las
Quanto custá este trabalho a §500 o

i

40 latas de azeite a 64$ cada
lucra 480$. Por quanto vende a lata?

7:560$ para comprar bois a 180$ cada
II

i

i ■
'

dc casimira a 18$400 o metro.m*

29$25(}.

1:250$; os

■ 1
!

*

*

,-!ÿn°lllk •' li.B ll jj.c _
3-Si"ii
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RECAFITULAÇAO 93
1337. Quatro sócios venderam 25 juntas de bois a

um, 960 carneiros a 12$ cada um, 16 cavai los
Quanto receberá cada sócio?

Seis dias de trabalho foram pagos 21$. Qual c o preço

116$ cada
a 205$ cada um.

1338.
de 25 d lãs ?

1339. Que dívida paga
farelo a ó$850
brilinhos a 3$450 cada um?

Uni boiadeiro comprou S bois
vilhos a 22$500 cada um. Vende tudo por 1 :720$,
10$ por boi. Qual foi o lucro por novilho?

Um negociante compra
por $650; lucra 21$7SO ao todo; quantos kilos de

um fazendeiro que dá 65 saccos de
o sacoo, 86 marrecos a 4$700 cada um, e 125 ca-

1340. a 130$ cada um e 24 no-
e assim lucra

1341. ameixas a $500 o kilo, que vende
ameixas vendeu?

1342. Compro chá a 9$2Q0 o kilo e vendo-o a 10$600. Quanto
lucro em 25 kilos?

1343. Quanto pago por 25 kilos de adubo, se 300 kilos custam
‘ 21$000 ?

1344. Três operários gastam 15 dias para cavar um tanque.
Quantos operário® seriam precisos para fazer o mesmo trabalho
num dia só?

1345. Quantos metros cúbicos contém unia sala de 8 metros dc
comprimento por 7 de largura e 4 de altura?

1346; Quanto devo
3Ç400, 30 dias a 3$750

1347. Quantos metros cúbicos tem um fosio de 12 m. de com¬
primento por 4 de largura e 2 de fundo?

1348. Quanto receberá
de altura, 18 m. de comprimento e 0
o metro cúbico?

1349. Uma fonte dá 601. de água em
76$ litros em 75 minutos. Qual dá
por minuto?

a um operário por 25 dias de trabalho a
e 45 dias a 4$150?

um pedreiro para uma parede de 9 m.
m. 60 de espessura, a 12$

15 minutos ; outra dá
mais e quantos litros mais

1350. Dois secretárius copiam um livro; o l.° escreve 27 pá¬
ginas em 9 horas e o outro 52 páginas em 13 horas. Quantas
escreve cada um

1351.
por dia de 10 horas de trabalho?

Um alfaiate compra uma peça de fazenda por 62$; faz
9 calças vendidas a 8$ cada uma, e 8 colletes a 3$600 o college.,
Qual é o lucro se paga 7 dias de trabalho a 4$ por dia ?

1352. Dois operários fazem: o primeiro, 1 m, 50 em 3 horas; o
outro, 2 m. 35 em 5 horas. O preço do metro é 2$; quanto recebe
cada operário por día de trabalho dc 11 horas ?

1353. Comprei a 45$ o metro cúbico, 3 pedras, que tem cada
uma 3 m, de comprimento, 1 m. 20 cíe largura e 0 m. 40 de
espessura. Quanto devo pagar?
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1354. De quantos metros quadrados de táboas preciso para
um portão de 3 m. 90 de largura por 3 rn. 70 de altura?

■Duas pessoas percorrem: uma 15 km. era 2 horas, a
outra, 18 km. cm 3 horas. Qual anda mais depressa e de quantos
km. por hora ?

1356.

1355.
'

Comprei 7 dúzias de ovos a $700 a dúzia. Como ha 12
ovos quebrados, por quanto devo vender a dúzia para realizar um
lucro total de 2$3Ô0 ?

1357.
I

I
Tomo uma casa de aluguel por 20:000$ animais; tenho

60 quartos que alugo a 25$ por mês e 4 armazéns a 1 :5(10$
cada um por anno. Quanto lucro, se pago 1:200$ de impostos?

Um empreiteiro occupa 15 homens a 50$ por mês; mas
recebe 2$250 por dia pelo trabalho de cada um. Quanto lucra
no anno se os operários trabalham 25 dias por més?

Uma pessoa recebe 2 :847$500 por um terreno vendido
metro quadrado. Qual é a superfície do terreno?

Ao preço dc 2$800 o litro de azeite, quantos litros será
pr,eeiso vender para receber 602Í?

Comprei 425 m. de certa fazenda a 1$400 o metro ; na
lavagem, encurtou-se de 25 m. Por quanto devo vender o metro
para lucrar 65$ por tudo?

Paguei 27$ por um trabalho de 6 m. de comprimento por
3 de largura. Qual é o preço do metro quadrado?

Raul dá todos os dias $150 aos pobres. Quanto dará

1358.

1359.
a 4$250 o

1360.

1361.

1362.

1363.
cm 15 airnos?

1364. Quantos ternos se podem fazer com uma peça de casi¬
mira dc 123 m. de comprimento por 1 m. 20 de largura, se um
terno exige 3 metros lineares?

1365 Qual é o pêso de 625$. era prata, se 1$ pesa 8 gr. ?
1366. Qual é o peso e o valor de 1.625 moedas de prata de

$500, sc $500 pesam 4 gr. ?
Numa época de alta de $050 por kilo dc pão, um pa¬

deiro tem 90 saccos de farinha que lhe podem fornecer 90 kilos
de pãp cada um. Qual será o seu lucro por causa da alta?

Um padeiro paga por sacco de farinha 26$ de compra e
3$500 de impostos. Qual será o seu lucro se vende o pão a $450
o kilo e se cada sacco dá 90 kilos de pão?

o preço de 30' marrecos a 2$300 cada um?
Misturo 2 kilos de manteiga a 3$300 o kilo com 3 kilos

a 2$700. Quanto vale o kilo de mistura?
Um negociante compra 12 chapéus e paga ao todo 66$.

Dor quanto venderá cada chapéu para realizar um lucro total tie 18$?
1372 Um negociante vende 6 kilos de manteiga a 2$200 o kg.

a dúzia. Como gasta 4$50U', que di-

1367.
i

1368.

1369. Qual c
1370.

1371.,r

■

$600, e 4 dúzias de ovos a
nheico lhe sobra? .
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157o. Quantos dias gastará uma pcssôa para vencer 120 km.

se percorre 60 km. em 3 dias ?
1.574. Três açougueiros compram, juntos, 6 leitões e os pagam

168$. Quantos leitões receberá cada um s
c o terceiro 84$ ?

1375. Duas torneiras dão:
por minuto. Quantos litros darão, abertas juntas,
minutos ?

primeiro dá 28$se o

a 1." 12 litros e a 2.® 15 litros
durante 45

1376. Dois viajantes
A que distância estarão
percorre 7 km. por hora e o 2.° apenas 5 ?

1377. Comprei 30 carneiros
a despesa é de 1$250 por cabeça.
cada um por 13$250?

Um relojoeiro compra 4 relógios por 128$. Por quanto
• deve vender cada um para lucrar o

relógios? .

sáem juntos e andam na mestria direcção.
um do outro depois dc 6 horas, se o l.°

por 300$. Guardo-os 12 dias e
Qual será o lucro se vendo

1378.
preço dc compra de um dos

1379. Qual é a superfície de um campo que tem 320 m.
comprimento por 215 de largura?

1380. Quanto gastou uma cozinheira para 2 kilos de queijo a
$900 o meio kilo, 3 dúzias dc ovos a $750 a dúzia e dois frangos
a 3$5O0 cada

dc

um ?
1381. Um caçador deu 30 tiros. Qual foi o seu lucro se gasta

$150 por tiro e matou 6 lebres a 3$S00 cada unia?
Um livreiro compra 216 volumes. Pgga-os a 2$300 e ven-

um ; qual é o seu lucro?
1382.

a 2$550 cadade-os
1383. Quanto devo

ordenado é de 648$ annuais?
um criado por 7 meses de serviço, se oa

1384. Uma fonte dá 18 litros de água por minuto, Quantos
litros dará em 2 horas?

1385.
a 6$500 por dia?

1386.

Quanto pagará um viajante que ficou 12 dias num hotel

Quanto deve um carpinteiro por 42 troncos de árvores
a 48$ cada um?

1387. Qual é o preço de 26 fardos de lã de 46 kilos cada
um, a 2$700 o kilo?

1388. Uma bomba a vapor dá 20 metros cúbicos de água por
hora. Quanto tempo levará para esvasiar um tanque de 240 :n8 ?

1389. Quantos litros de azeite a 1$900 são necessários para
pagar 76 kilos de assúcar a $400 o kilo?

1390. Um jardim de 30 m. por 27, custa 1:215$; qual é o
preço do metro quadrado?

1391.

i
Um empregado é pago 1 :800$ por a imo.

deve por 15 meses?
Quanto ,r II n-
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Uma família gasta 3$700 por semana com a lavadeira.
Qual é a despesa annual com a lavagem dc roupa ?

1393. Qual é o preço de 15 perus a-8$500 cada um?
1394. Uma pessoa deve percorrer 215 km. Quantos kilome¬

tres !he ficarão depois de 6 dias de marcha, se andou 30 km.
por dia?

1395. Um operário ganha $400 por hora. Quanto receberá
por 15 dias dc 11 horas de .trabalho?

1396. Qual é o preço de 6 dúzias dc romãs a $150 cada uma?
1397. Quanto tempo levará para encher um tanque de 300 litros

uma fonte que dá 15 litros de água por minuto?
Qual é o preço de 4 ca reis, se cada uma tem 45 garra¬

fas de xarope de groselha a 1$500 a garrafa?
1399. Quanto tempo levaria um .só operário para fazer o tra¬

balho qtie 3 fazem em 12 dias?
1400.

1392.

i

1398.
I

\

Ujna farrfSIia ganha 12$850 por dia. Quanto ganhará num
anno dc 306 dias de trabalho?

Para quanto tempo darão os 600$ de economia dc um
operário sem trabalho se,- em 3 dias, gasta /$500 ?

1402. Numa viagem, 35 pessoas almoçaram por 1$550 e jan¬
taram por 3$250 cada uma . Qual é a despesa total ?

1403. Quanto há de receber um fornecedor do exército por
2.807 cinturões a 8$850 cada um?

1404. Uma família gasta por semana 3$500 de pão, 15$750 dc
carne, $750 de azeite e $700 de assúcar. Qual será a despesa
total no anno?

1405. Quantos dias deverá trabalhar um operário para pagar
urna dívida de 645$750, se recebe 9$ por 2 dias,?

1406. O dono de uma fábrica comprou 42.000 kilos de carvão
a 19$500 a tonelada. Quanto há de pagar?

1407. Duas peças de cassa, uma dc 53 m. 75 e outra de 46
m. 25, foram vendidas a $400 o metro. Quanto se deve receber?

1408. A 3$950 o metro de trilho, quanto custarão por
metro os trilhos de uma estrada de ferro de via dupla?

1409. Nas mesmas condições que no problema precedente, quan¬
tos kilometres de estrada de ferro poderão receber trilhos pela
quantia de 189:600$?

1410. Virgílio comprou
Quanto pagou?

1411. A 5S850 o cento de tijolos, quantos se podem comprar
783$900 ?

1412. Vendi 356 pelles de carneiros a 18$750 as 5. Quanto
bei de receber?

1413. Uma pessoa compra 23 rolos de papel dc forrar paredes
a $750 e 28 a $450. Quanto pagou?

1401.4

I

kilô-

/

1$300 os 5.2.685 côcos da Bahia a
4

com■

r

i
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Comprei 875 kakís a $130 os 5, e 1.280 pêcegos
os 10. Quanto paguei r

Um empreiteiro tem 3 operários pagos a 5$250, 4$>750 e
3$800 por dia. Quanto precisa por semana para pagá-los ?

Quantos peixes, a /$600 a dúzia, comprou um cozinheiro

1414. a $300

1415.

1416.
5$ó00?

1417. Numa peça de casimira de 90 m., cortaram-se 45 calças
e sobram 11 m. 25. Quantos rn. de casemira são precisos para uma
calça?

1418. Maurício foi comprar sellos com 2$250. Tomou 18 sellos
de $100 e com o resto do dinheiro comprou sellos de $050. Quan¬
tos sellos de $050 teve?

Quando se pagam 16$ por 10 pães de 2 kilos cada um
qual é o preço do kilo?

1420.

com

*

1419, f

Uma pessoa compra 2 kilos de pão a $700 o kg., e 2
kilos de carne de porco; quanto pagou se o kg. de cartie custa
4 vezes mais que o de pao?

1421. Comprei uma cama por 39$750 e 4 cobertores a 1O$250.
Quanto devolverá o negociante se lhe dei uma nota de 100$?

1422. Quando 8 m. de brim custam 14$400, quantos metros po¬
derei comprar com 95$400 ?

Para ganhar 66$ quantos dias leva um aprendiz que
ganha 1$650 por dia? -

1424. Quanto custa o metro de morim se pago 65$250 por
45 m. ?

1423.

1

(

1425. Quantos hectolitros de arroz darão 600 feixes dêste, ce
real, sc 3 feixes dão 5 litros?

1426, Quanto se paga por 15 cobertores a 39$ os 5?
1427, Quanto recebe um livreiro que vende 70 livros a 2$J 50

cada um, 48 a 1$40() e 18 a $850?
1428. Qual é

carvão a 3$200 o quintal?
1429.

a despesa de uma casa que gasta 1.500 kilos de

A $300 o rnetro quadrado, quanto se gasta pela caiação
dos dois lados de uma parede de 28 m. de comprimento por
2 m. 40 de altura ?

1430. Quanto se paga pelo fôrro de uma sala dc 8 m. 25 de
comprimento por 5 m, 40 de largura, a 1$900 o metro quadrado?

Quanto se paga pela caiação das 4 paredes de uma sala
que tem 7 m. de comprimento, 6 m. de largura e 4 m. de altura,
a $400 o metro quadrado?

1432. Um pomar quadrado tem 28 laranjeiras por fileira, de
qualquer lado que sejam contadas. Quantas árvores há e quanto
rende o pomar no anno, se cada árvore dá 4 decalitros de f ructas
a $750 o decalitro?

1431.
'

■

!Í

» fel f■ ■ ■
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NA MESMA COLLECÇÃO ENCONTRAM.SE

HISTÓRIA SAGRADA

História Sagrada, curso elemcmár, '300 taãgiúag. Picle servir para
livro de leitura*

Ui|tdCfá Sagrada, curso médio, ou 3|ff Livro de Leitura*
História da Reíigíam o da Igreja, por Motisr, Cauh}, ou tomo II;

paru iilimmos adiantados*

HISTÓRIA DO BRASIL

Bistórsa do Brasil, c. elementar, por , |>erg untas ê respostas*
História do Brasil,
História do Brasil,

ôitrw noVtio, tf iieslion.ários pura resmuos*

cMTsd 1$ip$riõr, iiárrativíis] resumos chronolo¬
gical firogr&iraiin, completo dos examfs parcel!ados.

HISTÓRIA UNIVERSAL
rofn j i k-to para os exames officials.

curso s§]f(fiorr exumas officials, tomo 1*
curso mifterior, exumes of fichus, (orno JL

a. estudar a História Universal e do

História Unifer|ai, dfoTso ttyâfjgio,
Históv i íí Uiiiversa í ,

i 1

História Universal,
Pequeno Atlas Histórico, pai

Brasil.
História ria Civilização, J$f Hcric, progr. do C. Pedro II.

COSMOGRAPIHAGEOGKA PI 1 1 A
curso e&mentafi, texto só, mnppas a preto, paraGeographic,

pfipeipantes.
Gcographia, livro f, texto só, sem mappas, programma do l.° rumo

do Collégio Pedro II.
Cliorograpltla rio Brasil, segundo os
Curso dc Cosimrgrapítía elementar, programma official completo.

programmes offibfètM

GE0GRAPHI A - ATLAS 1 Grupo
Gcographia Alias, curso dementar, para principiantes.
Eeograplúa Átías, curso nu'dio, admissão a várias escolas superiores.
Gèqgrapliia Atlas, cffrstJ superior, programma completo do Collégio

Pedro II.

GEOGJRAPIIIA - ATLAS 2,° Grupo
Geograi>hia Atlas, curso dementar, para principiardes.
Geographia Atlas, livro I, prog, do |.° anuo do Collégio Pedro II.
Geograpliia Alias, livro ll, prog, do 2.° armo do Collégio Pedro IJ .
Pequeno Atlas Histórico, pinar o estudo da Hist. TJniv. c do Brasil.
Curso de Cosiuograpliia elementar, progrannua official completo.

PA KA OUTROS LIVROS, PEDIR O OATÁI,0P(>f

í
ééM
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NA MESMA COLLECÇAO
RÍ5È1STRO N. 1 — Notas diárias <It* unia disciplina, para o

secundário.
Jíí w f. t> registro .serve para as notas dc cad a diu mniut (liscij)Una única

do curso secundário,
Tern lugares para inscrever tambem a matéria dada, as aulas dadas,

as presenças, as faltas, as médias do mez e as provas parciais,
No começo do registro, uma tira de papel forte recebe uma só vez os

nomes dos alumnos e serve para o anuo lectivo inteiro.
Está disposto para 55 alumnos por classe. *Durante um anuo lectivo é preciso empregar um destes registros n. I

para cada matéria em uma turma.
REGISTRO N, 2 — Rolctins mensais p«r aula, para o curuo secundário.
fÿste registro serve para transcrever as notas de procedimento e appli-

caçfio no fim da semana, as notas médias de arguição para cada matériano fim do mez assim como as de provas parciais para uma turma completa.
Tem espaços para 50 nomes,
Durante um anno lectivo, basta usar um destes registros n* 2 para; cadaturma de uma série,
REGISTRO N. 3 — Mappas individuais das notas mensais e annuais,para o curso secundário.
Este registro n. 3 encerra, numa página especial para cada alinnno,

o resume d p todas as .notas interessantes durante o anuo lectivo: notas
de arguições mensais, suas médias, provas parciais, suas médias, as médias
condicionais, as médias finais e os resultados.

TTa espaços para 6-0 alumnos.
Durante um anno lectivo, um destes registros n, 3 6 sufficients

cada: lurma do curso secundário.

curso

para

REGISTRO NP 4 — IN otu* diárias o mensatm, para o curso priout rio.
Este registro n. 4 serve para receber: l.° as notas diárias de aula de

todas as matérias de qualquer classe do curso preliminar, durante
completo ;

um anno

2.° As notas semanais dn procedimento, applicaçSo e regência;
3,° As notas dos boletins mensais;
4o As notas do exíiine de promoção no fim do anuo;
5.° A matéria dada em cada aula, as presenças, as faltas,
Tem lugar para 55 alumnos em cada classe.
Xo começo do caderno, há uma tira de papel para receber, uma só vez

durante o anno todo, os nomes dos alumELOS ; esta tira dobra-se e desdobra-se
para o caderno inteiro, de modo que c inútil Copiar esta lista no inicio de
um mez novo ou para nova matéria,

O registro n. 4 consta de 75 páginas de notas diárias, í) de boletins
mensais c T de boletim mensal e exame de promoção,

Basta um registro n. 4 liara cada turma do curso primário durante
uni annó lect ivo*

REGISTRO N. 5

'I

1

1
Mttppa.s individuais de notas mensal; e annitais

para n curso primário.
Este registro n. 5 encerra, numa página especial para cada a1umno

do curso primário, ns notas merecidas nas várias disciplinas no fim dos
mezes escolares, assim como as das médias animais, exames e médias gerais*

Tem espaço para 54 aliiimios.
Durante um anuo lectivo, um destes registros n* 5 é sufficients para

cada turma do curso primário*

.

MATERIAL ESCOLAR
Piadinhas de porcelana* para água benta ; modelo branco, simples,

limpo, reforçado, próprio para resistir aos mil accidentes possíveis entre a
juventude.

Tinteiros dc porcelana, brancos, de fácil limpeza, bastante fortes para
assegurar longa durabilidade.

Tinteiros d<; ebonite, pretos, inquebrantáveis.

PARA OUTROS UVROS OU ARTIGOS, PEDIR O CATÁLOGO,

i
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NA MESMA COLLECÇÃO, ENCONTRAM-SE :
LEITURA PORTUGUESA.

i

:
4 QUADROS MURAIS, tie chipia face, para çminar o alphabeto peio

méthodo simultâneo.
NOVOS PRINCÍPIOS DE LEITURA, OU Cartííhfc, para os que ainda não

sabem ler; 80 páginas, fartamente illustradas.
OUIA DÀ INFANCIA, ou 2,° Livro de Leitura, L* parte; umas ISO páginas,

com numerosas figuras; contém assumptos morais e lições de cousas.
OUIA DA INFANCIA, ou 2.° Livro de Leitura, 2,a parte; umas 150 páginas,

com numerosas figuras; é a continuação da IA parte.

j

!

r
GUIA DA INFANCIA, ou 2.° Livro de Leitura, e 2A parte reunidas;

uma-í .:00 páginas ; é um livro completo rjyra ensino da leitura corrente,

O PRIMEIRO LIVRO DF ANDRÉ, IA parte, Leitura e recitação; umas 150
páginas, illustradíssimas; encerra: lições de leitura, vocábulos explica¬
dos, exercícios para escrever, questionários e numerosas poesias,

O PRIMEIRO LIVRO DE ANDRÉ, 2.* parte, Leitura e recitação; umas
150 páginas; é a continuação do livrinho precedente e obedece ao
plano,

NOÇÕES DE SCÍENCIAS PHYSÍCAS e NATURAIS, 4.° Livro de Leitura;
figuras explicativas. Contem um

*
mesmo

umas 400 página-s com numerosas
pouco de história natural, de physica, jJ e cbímica e de hygiene e em

particular o programma para a admissão ao CoDégio Pedro II.
1NSTRUCÇAO MORAL E CÍVICA; óptimo livro para dar a conhecer c

fazer amar o Brasil.

C:
rJ_j

MANUAL DE CIVILIDADE; ensina agradavelmente os ’ ns modos na
sociedade.:n

HISTORIA SAGRADA
HISTORIA SAGRADA, curso elementar, 112 páginas, 2.° Livro de Leitura;

estylo simples, numerosas figuras.
HISTORIA SAGRADA, curso médio, ou 3A Livro de Leitura; mais de 300

Contém a história do povo de Deus, apáginas; numerosas illustrações*
vida de Jesus Christo e uni resumo da história da Igreja até hoje.

HISTORIA DA RELIGIÃO E DA IGREJA, por Monsr. Cauly; mais de 700
páginas; é um verdadeiro curso superior desta matéria.

3

CALLIGRAPHIA — CALCULO>

-
CADERNOS DE CALLIGRAPHIA, formato oblongo; ns. 1, 2, 3, para

estudar o alphabeto minúsculo e maiusculo; ns* 4 e 5, aplicações va¬
riadas, escripta vertical; n. 6, redonda; n. 7, bastarda e góthica; n. 8,
aplicação do todos: os gêneros de callígra-phía.

CADERNO DE ALGARISMOS, para ensinar os algarismos e as operações
mais elementares a>os principiantes.

PRIMEIRO LIVRINHO DE CALCULOÿ ensine intuitivo da numeração e
das 4 contas; numerosíssimas gravuras.

EXERCÍCIOS DE CALCULO, sem problemas, sobre as 4 operações,
800 PROBLEMAS sobre as 4 operações; dc grande simplicidade e graduados,
EXERCÍCIOS DE CALCULO, com problemas, sobre as 4 operações*

Pftrtc do mestreÿ a mesma para os 3 livros precedentes.
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