
 

Tarefa 25 – 1º ano - Professor Rogério 
 

Frente F – Medidas de tempo 
 
1)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 
 
 

2) 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, 
 

  
 

3)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 
 

 
 

4)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. 
 

5) 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 
 
6)  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. 

 

 


