
 

Tarefa 24 – 1º ano - Professor Rogério 
 

Frente C - Inequações quociente 
 

1. De acordo com o conjunto dos números Reais, determine o valor de x na 

seguinte inequação quociente:  

(2x + 1) / (x + 2) ≤ 0. 
 

2. Determine os valores reais de x para os quais (x² – 8x +12) / (x² – 5x) < 0. 
 

3. Quantos números naturais fazem parte do conjunto solução da inequação 

quociente (2x + 6) / ( – 3x + 12) > 0 ? 
 

4. Determine o menor número natural que satisfaz a inequação quociente abaixo: 

(-3x + 6) / (5x -7) < 0 
 

5. Ache o conjunto solução da equação quociente (2x – 10) / (x2 – 5x + 6) > 0 
 

6. Resolva a inequação x . (x – 1)/(-x + 2) ≤ 0. 

 

Frente F – Medidas de tempo – Parte II 
 

1) 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. Qual foi o tempo 

que ela gastou na volta? 
 

2)  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 quanto tempo? 

          

3) 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? 
 
 

4) 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. Qual foi o tempo dedicado às outras disciplinas, supondo que ele 

utilizou todo o tempo disponível? 
 

5) 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. Qual foi a jornada média de trabalho proposta? 

 

6) 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? 
  

 

 


