
 

 

 
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 um relógio, enquanto o ponteiro das horas faz um giro com medida de abertura de 30°, o dos minutos 

gira 360°. Qual é a medida de abertura do giro do ponteiro das horas quando o ponteiro dos minutos gira 
60°?  

 
06. Em 3 dias foram construídos 6/10 do comprimento de um muro. Supondo que o trabalho continue a ser 

feito no mesmo ritmo, em quantos dias o muro estará pronto?  
 
07. Para um evento na escola, um grupo de 15 alunos fez um certo número de bandeirinhas em 6 horas. Em 

quantas horas um grupo de 20 alunos, trabalhando no mesmo ritmo, faria o mesmo número de 
bandeirinhas?  

 
08. Em 4 horas Ulisses leu 60 páginas de um livro de poemas. No mesmo ritmo, quantas páginas ele lerá em 6 

horas?  
 
09. Guardando 18 reais por mês, Gilberto conseguiu juntar certa quantia em 10 meses. Para se obter essa 

mesma quantia em 8 meses, quanto ele deveria ter guardado por mês?  
 
10. Com 6 folhas de papel de seda, Ademir fez 8 pipas iguais. Quantas pipas iguais a essas ele pode fazer com 

9 folhas de papel de seda?  
 
11. Lucimar tem uma corda para varal e vai dividi-la em pedaços, todos com a mesma medida de 

comprimento. Se cada pedaço tiver 4 metros de medida de comprimento, então ele obterá 18 pedaços. Se 
cada pedaço tiver 6 metros de medida de comprimento, então quantos pedaços ele obterá?  

 
12. Alfredo colocou lajotas no piso do banheiro, que mede 4m por 4m de comprimento, e gastou R$100,00. 

Agora, ele quer colocar o mesmo tipo de lajota na cozinha, que mede 5m por 6m de comprimento. Quanto 
Alfredo gastará na compra das lajotas?  

 
13. O pintor Peterson gastou uma lata com 2L de tinta para pintar uma parede de medida de área 28m². 

Quantos metros quadrados Peterson pintará com 3L de tinta?  
 
14. O pintor Peterson gastou uma lata com 2L de tinta para pintar uma parede de medida de área 28m². De 

quantos litros de tinta ele precisará para pintar 70m²?  
 
15. Três torneiras iguais enchem uma caixa d’água em 3 horas. Então, 2 torneiras iguais a essas enchem a 

mesma caixa d’água em quantas horas?  
 
16. Um carro de corrida faz um percurso, a uma velocidade constante de medida de 20 km de distância, em 6 

minutos. Qual medida de distância ele percorrerá em 5 minutos?  
 
17. Um carrinho de corda percorreu, em um movimento uniforme, 30 cm em 4 segundos. Quantos metros ele 

percorrerá em 5 minutos?  
 
18. Um trem desloca-se a uma velocidade constante de medida de 80km/h.  Quanto tempo ele demorará para 

percorrer 200 km?  
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19. Em quanto tempo um carro com velocidade constante de medida de 90km/h, atravessa um túnel de 
medida de comprimento 3km?  

 
20. Na composição da água (H2O) há 2 átomos de hidrogênio para 1 átomo de oxigênio. Em certa quantidade 

de água há 3800 átomos de hidrogênio. Então, quantos átomos de oxigênio há nessa quantidade de água?  
 
21. Trabalhando 10 horas por dia, um pedreiro constrói uma casa em 120 dias. Em quantos dias ele construirá 

a mesma casa, se trabalhar 8 horas por dia?  
 
22. Uma torneira enche um tanque de 12L em 4 horas e um ralo o esvazia em 6 horas. 

a) Quantos litros essa torneira encherá em 1h? 
b) Quantos litros esse ralo esvaziará em 1h?  
c) Estando o tanque completamente vazio, e abrindo simultaneamente a torneira e o ralo, em quanto 

tempo este tanque ficará cheio?  
 
 


