
 

 

Tarefa 05 – Professor Mário 
 

01. Um retângulo A tem 10 cm e 15 cm de dimensões, enquanto as dimensões de um retângulo B são 10 cm e 
20 cm. Qual é a razão entre os perímetros do retângulo A e o perímetro do retângulo? 

 
02. Numa prova de matemática, um aluno acertou 12 das 20 questões dadas. Qual é a razão de número de 

questões que ele acertou para o número de questões da prova? 
 
03. O volume de um cubo é igual ao cubo da medida da aresta. Qual é a razão entre os volumes de dois cubos 

cujas arestas medem 4 cm e8 cm respectivamente? 
 
04. Uma equipe de futebol apresenta o seguinte retrospecto durante o ano de 1997: 30 vitórias, 18 empates e 

12 derrotas. Qual é a razão do número de vitórias para o número de partidas disputadas? 
 
05. Uma escola tem 800 m2 de área construída e 1.000 m2 de área livre. A razão da área construída para a 

área livre é: 
 
06. Numa escola estudam 270 meninas e 180 meninos. A razão entre o número de meninos e de meninas é: 
 
07. Um atleta masculino salta uma distância de 8,10 m, enquanto uma feminina salta 6,60 m. Qual a razão 

entre os saltos? 
 
08. Se Elisa recebe R$ 400 por hora e seu colega R$ 1.200, qual a razão entre os salários de ambos? 
 
09. Determine a razão entre os preços de um caderno e de um livro, que custam, respectivamente, R$ 800 e 

R$ 3.200. 
 
10. Determine a razão de 20 para 16. 
 
11. Uma prova de matemática tem 10 questões. Um aluno acertou 8destas questões. Determine: 

a)  A razão do número de questões que acertou para o total de questões. 
b)  A razão do número de questões que errou para o número de questões que acertou. 

 
12. Numa classe de 50 alunos, 10 foram reprovados. Pede-se a razão de número de reprovados para o número 

de alunos da classe. 
 


