
 

 

Tarefa 04 - Professor Rogério 
Módulo F01 – Matemática básica – Operações com números racionais 

 
01. Apresente o resultado da expressão na forma fracionária simplificada: 
 

0,66666... + 0,25252525... – 0,77777... 
 
02. Se x = 0,22222...ey = 2,595959..., calcule o valor da soma dos algarismos do numerador da fração xy.   
 
03. A soma 1,333...+ 0,1666...é igual a: 

a)  1/2   
b)  5/2        
c)  4/3        
d)  5/3       
e)  3/2 
 

04. Se x = 0,1212..., calcule o valor numérico da seguinte expressão: 
 

 
a)  1/37 
b)  21/37 
c)  33/37 
d)  43/37 
e)  51/37 

 
05. Renato dividiu dois números inteiros positivos e obteve como resultado a dízima periódica 0,454545….Se 

a divisão tivesse sido feita na outra ordem, ou seja, o maior dos dois números dividido pelo menor deles, o 
resultado obtido por Renato teria sido 
a)  0,22. 
b)  0,222… 
c)  2,22. 
d)  2,222… 
e)  2,2. 

 
06. Sejam x e y dois números reais. Se o valor dex é2,333… e o valor de y é0,1212…, então soma das 

frações geratrizes de x e y é: 
a)  7/3. 
b)  4/33. 
c)  27/11. 
d)  27/33. 
e)  27/3. 

 
07. Sendo X= 0,222 ...e Y = 1,222 ..., calcule a metade do valor de x/y. 
 
08. Determine a diferença entre a soma da dízima periódica 0,33333...com o número racional 5/8 e um 

inteiro, nessa ordem.  
 
09. Determine a forma decimal e fracionária dos resultados das seguintes expressões numéricas: 

a) 

 
b) 
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10. Resolva as expressões numéricas abaixo: 
a)  

1
13

1,51

32

8 0,333... (30)

1
3 3

15

 

 
 

b) 
3

2

3

2,133...
1

5
3





 
 
 
  
 

 

 
 
Módulo F02 – 1º ano – Frente F – Medidas de comprimento  
Exercícios propostos 
 
01. A distância percorrida pelos atletas na maratona de Atenas, na Grécia, é de cerca de 42 quilômetros. 

Expresse essa distância em metros e em cm. 
 
02. Considere um prédio de 21 andares, incluindo o térreo. Em cada apartamento a distância do chão ao teto é 

de 2, 90 metros. Sendo assim, determine a altura desse prédio em hectômetros. 
 
03. Um pagador de promessas fez uma caminhada de sua cidade até Aparecida do Norte em 3 dias. No 

primeiro dia ele percorreu 25 Km e, em cada dia seguinte, 10% a mais do que percorreu no primeiro dia. 
Que distância, em decâmetros, ele percorreu neste trajeto? 

 
04. Daniel tem 1,55 m de altura e seu amigo Pedro é 12 cm mais alto. Qual é, em decímetros, a altura de 

Pedro? 
 
05. Uma praça retangular tem o comprimento de 92,4 m e sua largura é 1/3 desse comprimento. Considere o 

comprimento equivalente a cinco voltas completas no seu contorno. 
a)  Quantos quilômetros essa distância representa? 
b) Se, em média, cada passo de uma pessoa mede 60 cm, quantos passos serão dados nesse trajeto? 
 

06. Transforme: 
a)  7,3 km em m  
b)  8,9 m em cm  
c)  74 dm em cm  

 
07. Escreva as seguintes medidas em metros: 

a)  23 cm  
b)  6810 mm 
c)  4786 dm 

 
08. Transforme em km: 

a) 83600 cm  
b) 273 dam 
c) 154 hm 
d) 0,9hm 
e) 1000000 mm  

 
Exercícios complementares 
 
01. Os lados de um triângulo medem 4 cm, 3cm e 5 cm. Qual é o seu perímetro em decímetros? 
 
02. Um quadrado tem 7 cm de lado. Qual o seu perímetro em milímetros? 
 
03. Um retângulo tem 4 cm de base e 2,5 cm de altura. Qual o seu perímetro em metros? 
 
04. Um retângulo tem 11metros de base e sua altura mede a metade da base. Qual é o perímetro desse 

retângulo em decímetros?  
 
05. O perímetro de um quadrado é 20 cm. Calcule a medida do lado do quadrado em milímetros. 
 
06. Calcule, em metros, a medida do lado de um triângulo equilátero cujo perímetro mede 180 cm. 
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07. O perímetro de um losango mede 30 cm. Calcule, em metros, a medida do lado do losango. 
 
08. O raio de uma circunferência mede 4 cm. Quanto mede o seu comprimento em dm?  
 
09. O raio de uma circunferência mede 2,5 cm. Quanto medo o seu comprimento em metros?  
 
10. O diâmetro de uma circunferência mede 3 cm. Quanto mede o seu comprimento em milímetros?  
 
11. O comprimento de uma circunferência mede 18,84 cm. Quanto mede o raio em milímetros? 
 
 
Módulo F03 – 1º ano – Frente F – Medidas de superfície 
 
O METRO QUADRADO, MÚLTIPLOS E SUBMÚLTIPLOS 
 

 
 
EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 
 

01. Efetue as operações e indique o resultado em m2: 
a)  2 500 mm2 + 610 cm2 

b)  (12,40 km2) : 4 
c)  3 m2 – 210 dm2 

 
02. Patrícia resolveu trocar o piso de seu quarto. Para isso, comprou lajotas de 900 cm2 de área. Quantas 

lajotas são necessárias para cobrir a superfície do piso considerando que o quarto tem 9 m2 de área? 
 
03. Qual é a área, em m2, de um quadrado cujo perímetro é igual a 800 cm? 
 
04. Certo tabuleiro de xadrez tem área igual a 1 024 cm2. Quantos milímetros quadrados tem uma casa desse 

tabuleiro? 
 

 
 
05. Calcule a área da região mais escura, em mm2. 
 

 
 
06. Um quadrado tem área de 25 cm2. Qual será, em m2, a área desse quadrado, se os lados forem 

duplicados? 
 
07. A aresta de um cubo mede 8 cm. Quanto mede a área de uma face desse cubo? Quanto mede a área total 

desse cubo, em dm2? 
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08. Um campo de futebol tem 100 m de comprimento por 70 m de largura. Para cobrir esse campo, foram 
compradas placas de gramas com 350 dm2 de área cada placa. Quantas placas de grama serão necessárias 
para cobrir totalmente o campo? 

 
09. Um jardim de forma retangular tem área de 54 m2. Qual é o comprimento desse jardim, sabendo-se que a 

largura mede 30 dm? 
 
10. Em um terreno retangular, a medida do contorno é de 80 metros. A lateral mede o triplo da frente do 

terreno. Qual é, em dam2, a área do terreno? 
 
11. Qual é a área, em dm2, da região representada na figura? 
 

 
 
12. Mário fez uma horta em um terreno de 70dm de comprimento  e  1,3 dam  de  largura. Ele plantou cenoura 

numa área de 6 m de largura e 7 m de comprimento, tomate em uma área de 4 m de largura e 7 m de 
comprimento, e na restante ele plantou repolho. Mário utilizou quantos metros quadrados para plantar 
repolho? 

 
13. Calcule a área, em dm2, do paralelogramo em que a base mede 2,5 m e a altura relativa a ela, 1,8m. 
 
14. Ricardo desenhou um paralelogramo, cuja altura mede 3,6 cm e a base relativa a ela, o dobro da altura. 

Qual é, em mm2, a área do paralelogramo? 
 
15. Paula quer pintar um paralelogramo de 36 m2 como fundo de um painel. Se a base desse paralelogramo 

medir 24 dm, qual deverá ser a altura relativa a ela? 
 
16. Uma fábrica produz peças de cerâmica com o formato de paralelogramo com lados consecutivos medindo 3 

cm e 50 mm formando, entre eles, um ângulo de 30º. Calcule as áreas dessas peças, sabendo que as 
medidas estão em centímetros. 

 
17. Calcule a área dos quadriláteros a seguir. 
 

 

 
 
18. Na figura, o quadrado A tem área de 25 cm2, e os retângulos B e C têm área de 10 cm2 cada um. Calcule a 

área, em dm2, do triângulo D. 
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19. Considere o triângulo a seguir. 

 
 

Se a altura relativa ao lado que mede 24 cm é igual a 16 cm, calcule, em dm, a altura relativa ao lado de 
20 cm. 

 
20. No triângulo ABC ilustrado a seguir,  as medidas dos lados são números consecutivos. 

 
Se o perímetro desse triângulo é igual a 42 cm, qual é, em mm2, a área do triângulo? 

 
21. Um vidraceiro fez um vitral triangular com 42 cm de base e altura relativa a ela medindo 1/3 da medida da 

base. Qual é, em dm2, a área desse vitral? 
 
22. As diagonais de um losango medem 10 cm e 1,5 dm. Qual é a medida da sua superfície desse losango, em 

mm2? 
 
23. Num losango, a medida da diagonal maior é o dobro da medida da diagonal menor. Sabendo que a área 

desse losango é 50cm2, qual será, em dm, a medida do perímetro desse losango? 
 
24. Calcule, em dm2, a área da região mais escura. 
 

 
25. A bandeira nacional brasileira deve, oficialmente, apresentar um retângulo de 20 por 14 unidades de 

comprimento. Os vértices do losango devem estar a 1,7 unidade de distância do contorno da bandeira. 
Assim, suas diagonais medem (20 - 3,4) e (14 - 3,4) unidades de comprimento. Se vocêfor  confeccionar  
uma  bandeira com 40cm de comprimento, qual será a área do losango da sua bandeira? (observe que 40 
é o dobro de 20, então tudo na sua bandeira deve ser o dobro da medida oficial para não fugir dos padrões 
legais). 
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26. Calcule, em dm2, a área do terreno cuja planta é a da seguinte figura: 
 

 
 
27. A área do quadrado APCD representa que fração da área do trapézio ABCD? 
 

 
 
28. Calcule, m2, a área de um trapézio, sabendo que sua base menor mede 10,8 cm, sua base maior, 17 cm, e 

sua altura é a metade da soma das medidas das duas bases. 
 
 
Módulo F04 – 1º ano – Frente F – Medidas de volume e capacidade 
 
Medidas de volume 
 

km3 hm3 dam3 m3 dm3 cm3 mm3 
 
Medidas de capacidade 
 

kl hl dal litro dl cl ml 
 
Relações notáveis entre volume e capacidade: 
 
1 cm3 = 1 ml 
1 dm3 = 1 L (1 litro) 
1 m3 = 1 000 L (1 000 litros) 
 
Exercícios propostos 
01. Transforme para decímetros cúbicos: 

a) 5 m³ =      
b) 3 000 cm³ = 
c) 4, 167 m³ = 
d) 741 hm³ =  
e) 287000 dam³ =     
f)  3, 46715 km³ = 

 
02. Transforme em litros: 

a) 3 kL =  
b) 5 000 mL =  
c) 58 dL =  
d) 2 300 cL = 
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03. Transforme em litros: 
a) 8 dm³ =  
b) 3 650 cm³ =  
c) 12 m³ = 
d) 3,65 dm³ = 

 
04. Determine o volume dos sólidos abaixo: 

 
 
05. As arestas da base de um bloco retangular medem 13 cm e 5 cm. Sabendo que o volume desse bloco é de 

520 cm³, qual é a medida da altura? 
 
06. Um condomínio utiliza uma caixa d’água em forma de paralelepípedo, para o abastecimento de água. As 

dimensões dessa caixa d’água são: 3,5 m, 2,5 m e 1,5 m. Quantos litros de água cabem nessa caixa 
d’água? 

 
07. Uma indústria quer vender água de coco em embalagens na forma de prismas retangulares, conforme a 

figura.  

 
 
Quantos ml de água de coco cabem na embalagem? 
 
08. Qual é o volume de um paralelepípedo de 8 cm  de comprimento, 3 cm de altura e 4 cm de largura?  
 
09. As dimensões de um paralelepípedo são 3cm,4cm e 5 cm. Qual é o seu volume?    
 
10. Qual é o volume de um paralelepípedo retângulo cuja base mede 18 cm² e altura 4 cm?  
 
11. Calcule o volume de um cubo que tem 5 cm de aresta? 
 
12. Qual é o volume de um cubo que tem 2,5 m de aresta? 
 
13. Qual é o volume ocupado por 50 caixas, em forma de cubo, com 20 cm de aresta? 
 
14. Determinado cubo possui volume de 729 cm³. Qual é a área de cada face desse cubo? 
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15. Os produtos de uma empresa são embalados em caixas cúbicas, com 20 cm de aresta. Para transporte, 
essas embalagens são agrupadas, formando um bloco retangular, conforme mostrado na figura. Sabe-se 
que 60 desses blocos preenchem totalmente o compartimento de carga do veículo utilizado para o seu 
transporte.  

 
Sendo assim, qual é o volume máximo, em metros cúbicos, transportado por esse veículo? 

 
16. Um estoquista, ao conferir a quantidade de determinado produto embalado em caixas cúbicas de arestas 

medindo 40 cm, verificou que o estoque do produto estava empilhado de acordo com a figura que segue: 

 
Ao realizar os cálculos do volume dessa pilha de caixas, qual foi o resultado obtido? 

 
17. Sabe–se que o volume de um cubo de aresta α é dado por α³. Considerando que a aresta de um cubo seja 

multiplicada por 2, em quantas vezes seu volume aumentará? 
 
18. A figura abaixo representa uma caixa cúbica onde a distância do ponto A até o ponto B mede 3√5 

decímetros: 

 
Os pontos A e B são, respectivamente, o centro de uma face e o ponto médio de uma aresta da face 
oposta. Qual é o volume dessa caixa, em dm³? 
 

19. A quantidade de certo líquido, correspondente à 3/4 de um litro, será colocado em um recipiente de modo 
que ele fique completamente cheio. Para isso foram selecionados 3 recipientes com formas geométricas e 
medidas internas descritas a seguir: 
 
# Um paralelepípedo reto retângulo de dimensões: comprimento 15 cm, largura 2,5 cm e altura 20 cm. 
 
# Um cilindro reto de raio da base 5 cm e altura 10 cm. (use π = 3) 
 
# Um cubo de aresta igual a 5 cm. 
 
Dos 3 recipientes oferecidos, quais atendem ao que foi proposto? 

 
20. Em uma unidade do Corpo de Bombeiros, os três reservatórios utilizados para armazenamento de água 

têm, respectivamente, os formatos cúbico, cilíndrico e cônico.  
 

# O cubo tem arestas iguais a 1 m; 
 

# O cilindro e o cone têm alturas iguais a 1 m, os raios das bases do cilindro e do cone são iguais a 0,5 m 
e o cone é circular reto.  

 
Considerando 3,14 o valor aproximado de π e desprezando as espessuras dos reservatórios, qual é a razão 
entre a capacidade do reservatório cilíndrico e a capacidade do reservatório cúbico? 
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Exercícios complementares 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
Módulo F05 – 1º ano – Frente F – Medidas de massae densidade 

 
 
Transformação de unidades de medidas massa 
a) 3kg................................................g  
b) 4,5 kg............................................g  
c) 1,235 hg........................................g  
d) 4,25 dag........................................g  
e) 0,75 g...........................................cg  
f) 6450 mg........................................g  
g) 850 cg...........................................g  
h) 635,2 g.........................................hg  
i) 274,5 g.........................................kg  
j) 300 kg..........................................g  
k) 25 t...............................................kg 
l) 9000g........................................dag 
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m) 3,8 hg..........................................dg  
n) 1,4265 dag...................................cg  
o) 0,015kg........................................dg  
p) 45000 mg.......................................g  
q) 1425 dg.......................................dag 
r) 2g..................................................kg  
s) 0,6 dag..........................................kg  
t) 8,15 dag..........................................g  
u) 0,003 kg .........................................g 
v) 5,9 dag...........................................kg 
 
Problemas envolvendo medidas de massa 
 
01. Um recipiente contém 4,35 hg de farinha. Quantos pacotinhos com 15 gramas poderão ser cheios com essa 

farinha?  
 
02. Ângela pagou R$ 180,00 por 300 dag de queijo. Quanto pagaria se comprasse mais 15 kg desse mesmo 

queijo?  
 
03. Mara pesava 58 kg, emagreceu 18000dg, Quanto ficou pesando?  
 
04. Se os 1,25 kg de batatas custarem R$ 10,00. Quanto custará 1 tonelada dessa mesma batata?  
 
05. Por 300 gramas de queijo uma pessoa pagou R$ 18,00. Qual o preço de um quilograma?  
 
06. Determine o preço de 18 quilos de mandioca se, 250 hgdessa mesma mandioca custam R$ 24,00. 
 
07. Sabendo-se que 3 kg de picanha custam R$ 45,00. Qual o preço de 600 gramas dessa mesma carne?  
 
08. Um negociante comprou chá a R$ 13,50 o kg e vendeu cada 500g ao preço de R$ 7,50. Qual o lucro obtido 

em 65 kg?  
 
09. Um pote de manteiga de leite de 8 kg custou R$ 160,00. Depois foi vendida em caixinhas de 250 gramas a 

R$ 6,00 cada. O lucro dessa venda equivale à quantas dessas caixinhas? E quantosreais foi o lucro nessa 
venda?  

 
10. Gastaram-se 63 litros de leite para fazer 9 queijos pesando 2550 g cada um. Quantos litros de leite são 

gastos para fazer 56,1 kg de queijo?  
 
11. Qual o peso, em gramas, de um pedaço de queijo que custou R$ 15,00 se o quilo custa R$ 60,00?  
 
12. Um pacote de certo produto pesava9,180 kg. Tiraram 25 hg para vender a um freguês e o restante foi 

vendido por R$ 167,00. Quanto saiu cada quilograma?  
 
13. Um copo de leite leva 250 dg de açúcar para adoçá-lo. Um pacote de meio quilo dará para adoçar quantos 

copos de leite?  
 
14. Uma família é composta por um casal e 6 filhos. Cada um come 250 gramas de pão por dia. Qual o 

despesa mensal com pão. Se o quilo desse pão custa R$ 6,80?  
 
15. Quanto vale um saco de arroz que pesa 3,5 quilos, Se 10 hg custam R$ 6,00?  
 
16. Um negociante expôs 3 queijos para vender, os quais pesavam respectivamente 1,500 kg, 1450 g e  

1,300 kg. Um freguês comprou o queijo maior por £90,00. Qual o preço do quilo do queijo?  
 
 
Exercícios Complementares 

 
 
01. Durante uma tempestade de 20 minutos, 10 mm de chuva caíram sobre uma região cuja área total é 100 

km2. Sendo que a densidade da água é de 1,0 g/cm3, qual a massa de água que caiu? 
 
02. (Fuvest-SP) Um cubo metálico maciço de 5,0 cm de aresta possui massa igual a 1,0 · 103 g. Qual a 

densidade desse cubo? 
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03. (Fuvest-SP) Se a densidade do chumbo seja 11 g/cm3, qual é a massa do tijolo de chumbo cujas arestas 
medem 22 cm, 10 cm e 5,0 cm? 

 
04. (PUC-PR) Um trabalho publicado em revista científica informou que todo o ouro extraído pelo homem, até 

os dias de hoje, seria suficiente para encher um cubo de aresta igual a 20 m. Sabendo que a densidade do 
ouro é, aproximadamente, de 20 g/cm3, qual é, aproximadamente, a massa total de ouro extraído pelo 
homem, até agora? 

 
05. (UFRJ) O gráfico a seguir representa a massa M, em gramas, em função do volume V, em litros, de 

gasolina. 

 
 

Baseado no gráfico, responda: 
a) Quantos gramas tem um litro de gasolina?  
b) O tanque de gasolina de certo automóvel tem a forma de um paralelepípedo retângulo, cujas 

dimensões são: 25 cm, 40 cm, e 50 cm. Quantos kg de gasolina transporta esse tanque cheio? 
 

06. Um recipiente contém um líquido A de densidade 0,60 g/cm3e volume V. Outro recipiente contém um 
líquido B de densidade 0,70 g/cm3e volume 4V. Os dois líquidos são misturados (os líquidos são miscíveis). 
Qual a densidade dessa mistura? 

 
07. Uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 g de água. Se o volume da solução 

é igual a 300 mL, qual será a densidade dessa solução em g/mL? 
 
08. Um vidro contém 200 cm3 de mercúrio de densidade 13,6 g/cm3. Sendo assim, qual é a massa de mercúrio 

contido no vidro? 
 
 
Módulo F06 – 1º ano – Frente F – Medidas de tempo 
 
01. Um reservatório, com 280 mil litros de água, está sendo esvaziado na razão de 420 litros de água por 

minuto. O tempo necessário para que esse reservatório seja totalmente esvaziado é de 

  
 
02. Quinze operários, todos com a mesma velocidade de trabalho, ensacam 1 260 sacos de 60 kg, em 7 h. 

Sabe-se que os operários gastam 20% a menos de tempo para ensacar um saco de 40 kg em relação ao 
tempo gasto para ensacar um saco de 60 kg. Dessa maneira, o tempo necessário para que 12 desses 
operários ensaquem 2 100 sacos de 40 kg é igual a 
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03. Para a realização de sua corrida matinal, Maria utiliza 1 h, 40 min e 30 segundos do seu tempo todos os 
dias. Considerando que ela pratica este exercício pelo tempo de 5 dias, Maria gasta, em segundos, um total 
de: 

 
 
04. Uma impressora gasta exatamente 7 minutos para imprimir 3 documentos A, B e C. A tabela mostra o 

tempo gasto na impressão dos documentos A e B. 
 

 
 
O tempo gasto na impressão do documento C foi 

 
 
05. A tabela mostra o tempo gasto por uma pessoa na realização de algumas tarefas. 

 
Sabendo que o tempo total gasto para realizar as três tarefas foi 5 horas e 12 minutos, então o tempo 
gasto na realização da tarefa B foi 

 
 
06. Pai e filho resolveram comparar seus desempenhos durante uma caminhada. O filho percorreu naquele dia 

15 km em 1h45min, enquanto o pai caminhou 8 km em 1h20min. A diferença, em minutos, entre o tempo 
que o filho e o pai gastam para percorrer 1 km é de: 
a) 3     b)    4      c)     5       d)     7      e)   10 

 
07. Em relação aos 31 dias de um mês, Fernando, Geraldo e Hélio folgaram, respectivamente, nos dias que são 

“múltiplos de 6”, “divisores de 12” e “múltiplos de 3 e divisores de 30”. Nesse mês, os três trabalharam 
juntos em um total de quantos dias? 
a) 19 
b) 21 
c) 23 
d) 22 
e) 20 
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08. Uma pessoa esperou 2 dias, 2 horas e 40 minutos por um telefonema. O coração da pessoa bate, em 
média, 80 vezes por minuto. Com base nesse caso hipotético, o coração da pessoa bateu, durante a 
espera, 

 
 
09. Uma pessoa resolveu praticar exercícios físicos caminhando sempre a mesma distância por dia. No primeiro 

dia de caminhada, o tempo gasto foi x. No segundo dia, a pessoa gastou, a menos, 1/9 do tempo gasto no 
primeiro dia de caminhada. No terceiro dia, a pessoa gastou, a menos, 1/8 do tempo gasto no segundo dia 
de caminhada. No quarto dia, a pessoa gastou, a menos, 1/7 do tempo gasto no terceiro dia de caminhada. 
No quinto dia, a pessoa gastou, a menos, 1/6 do tempo gasto no quarto dia de caminhada. Sabendo que o 
tempo x, do primeiro dia, foi 2 horas e 42 minutos, o total de tempo gasto nesses cinco dias de 
caminhadas foi de 

 
 
10. Luciana caminhou 50 minutos para ir de sua casa até o local de seu trabalho. Na volta, ela gastou 25% a 

mais de tempo para chegar em casa. O tempo que ela gastou na volta foi de 

  
 
11. Um trem vai da cidade A para a cidade B, em 50 minutos, viajando a uma velocidade média de 160 km/h. 

Se a velocidade média fosse de 100 km/h, o trem iria da cidade A para a cidade B em 

   
 
12. Em determinado evento, o responsável pela fila de credenciamento das pessoas percebeu que a fila crescia 

com o decorrer do tempo, pois uma nova pessoa chegava a cada 15 segundos, e 4 pessoas eram atendidas 
a cada 2 minutos. Se, às 9h10, a fila tinha 80 pessoas, quantas pessoas a fila terá às 9h30? 

a) 140b)  100     c) 130     d) 120    e) 160 
 
13. Um aluno dispunha de 4 horas para fazer um simulado e ele fez da seguinte maneira: Em 1/4 do tempo, 

ele fez a parte de matemática; em 1/5 do tempo que sobrou, ele fez a prova de português; e as outras 
disciplinas ele fez no restante do tempo. O tempo dedicado às outras disciplinas, supondo que ele utilizou 
todo o tempo disponível, foi de 
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14. Em uma determinada cidade a taxa de desemprego na população adulta é de 16% e a jornada média de 
trabalho é de 44 horas por semana. O prefeito da cidade propõe uma redução na jornada média de 
trabalho semanal para que todos os adultos fiquem empregados. A jornada média de trabalho proposta é 
de 

 
 
15. Duas torneiras enchem um reservatório em quatro horas. Uma única torneira levaria sete horas para 

enchê-lo. Em quanto tempo a outra torneira, sozinha, encheria o mesmo reservatório? 

 
 
16. Eram 22 horas e em uma festa estavam 243 mulheres e 448 homens. Verificou-se que, continuadamente a 

cada nove minutos, metade dos homens ainda presentes na festa ia embora. Também se verificou que, 
continuadamente a cada 15 minutos, a terça parte das mulheres ainda presentes na festa ia embora. Desta 
forma, após a debandada das 22 horas e 45 minutos, a diferença entre o número de mulheres e do número 
de homens é 
(A) 14.(B) 28.(C) 36.   (D) 48.   (E) 58. 

 
17. Quando era jovem, Arquimedes corria 15 km em 1h45min. Agora que é idoso, ele caminha 8 km em 

1h20min. 
 
Para percorrer 1 km agora que é idoso, comparando com a época em que era jovem, Arquimedes precisa 
de mais: 
a) 10 minutos 
b) 7 minutos 
c) 5 minutos 
d) 3 minutos 
e) 2 minutos 

 
18. Um tanque é abastecido com água por três torneiras, cada uma com uma vazão diferente, que podem ser 

abertas e fechadas individualmente. Quando o tanque se encontra vazio, cada uma delas é capaz de 
enchê-lo em 2, 5 e 10 horas individualmente. Se as três torneiras forem abertas simultaneamente, no 
momento em que o tanque está vazio, quanto tempo será necessário para enchê-lo? 
a) 1 hora e 15 minutos. 
b) 1 hora e 48 minutos. 
c) 3 horas e 20 minutos. 
d) 7 horas e 12 minutos. 

 
 


