
 

 

Tarefa 04 – Professora Roberta 
 
01. Se com 40 quilogramas de laranja , é possível fazer 24 litros de suco, então quantos litros de suco serão 

obtidos com 30 quilogramas de laranja? 
 
02. Com velocidade de 9km/h, Luís faz uma caminhada em 40 min. Se a velocidade fosse de 6km/h, quantos 

minutos seriam necessários para concluir a mesma caminhada? 
 
03. Luísa e Brenda tiveram o mesmo aproveitamento em uma partida de futebol. Luísa chutou 20 bolas e 

acertou 12. Brenda chutou 25 bolas. Quantos chutes ela acertou? 
 
04. A ração que Álvaro comprou é suficiente para alimentar 2 gatos durante 9 dias, e cada gato come a mesma 

quantidade de ração. Se fossem 3 gatos, mantendo a mesma quantidade de ração por gato, então a ração 
seria suficiente para quantos dias? 

 
05. Em uma república de estudantes, moram 4 pessoas que gastam R$490,00 com alimentação a cada 10 

dias. Se mais 2 pessoas passarem a morar nessa república, mantendo a mesma despesa por pessoa, então 
de quanto será o gasto com alimentação a cada 15 dias? 

 
06. Vinte funcionários pavimentam uma estrada com medida de comprimento de 6km, em 15 dias. Quantos 

funcionários serão necessários para pavimentar uma estrada com medida de comprimento de 8km, em 10 
dias? 

 
07. Uma máquina, trabalhando durante 6 minutos, produz 80 peças. Se for usada uma máquina com o dobro 

de potência, então em quanto tempo ela produzirá 120 peças? (Sugestão: Use 1 para a potência da 
primeira máquina e 2 para a da segunda.) 

 
08. Uma máquina produz 450 painéis de medida de área de 2m² cada um, trabalhando 6 horas por dia, 

durante 5 dias. Quantos painéis de medida de área 3m² essa máquina produzirá trabalhando durante 6 
dias, 5 horas por dia? 

 
09. Cinquenta e quatro operários trabalhando 5 horas por dia levaram 45 dias para construir um jardim 

retangular com lados de medida de comprimento de 225m por 180m. Quantos operários trabalhando 12 
horas por dia, no mesmo ritmo, seriam necessários para construir, em 18 dias, outro jardim retangular 
com lados de medida de comprimento de 195m por 120m? 

 


