
 

 

Professor Mário -  Tarefa 09 

GABARITO 
 

01. Se três cadernos custam R$ 8,00, o preço de seis cadernos custará R$ 16,00. Observe que se dobramos o 

número de cadernos também dobramos o valor dos cadernos. Determine quanto custam 96 cadernos.  
Resolução: Perceba que 3 cadernos custam 8 reais, logo 96 cadernos custam x reais, ou seja, 3 está para 
8, assim como 96 está para x. 

 

 
 
02. Para percorrer 300 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos 

quilômetros o carro percorrerá com 60 litros?  

Resolução: Perceba que para percorrer 300 km o carro gastou 30 litros, logo para percorrer x km o carro 
gastou 60 litros, ou seja, 300 está para 30, assim como x está para 60. 

 

 
 
03. Para encher um tanque são necessárias 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 

litros cada, quantas serão necessárias?  
Resolução: Temos que 30 está par 6, assim como x está para 3. 

 

 
 
04. Um artesão consegue fazer três bonecos em 18 minutos. Em oito horas de trabalho quantos bonecos este 

artesão conseguiria produzir? 
Resolução: 3 está para 18, assim como x está para 480. ( Note que o tempo deve estar em minutos) 

 

 
 
05. Calcule a seguinte proporção 

 

 
 
06. Calcule a seguinte proporção 

 
 

Resolução: 

 
 

07. Levo duas horas e meia para percorrer 15km. Se eu tiver quer percorrer 54km, quanto tempo eu levarei? 
Resolução: 2,5 está para 15, assim como x está para 54 

 
 

08.  Um produtor rural tem uma produção anual de frangos de cerca de 18 toneladas. Em um bimestre este 
produtor irá produzir quantas toneladas de frango? 
Resolução: 12 está para 18, assim como 2 está para x. 
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09.  Para encher um tanque de 10 mil litros, leva-se 4 horas. Para abastecer tal tanque com apenas 2500 litros, 
qual o tempo necessário? 

Resolução: 10000 está para 4, assim como 2500 está para x. 

 
 

10. Em 15 minutos eu consigo descascar 2kg de batatas. Em uma hora conseguirei descascar quantos 
quilogramas? 

Resolução: 15 está para 2, assim como 60 está para x 

 
 
11. Uma pessoa bebe três copos de água a cada duas horas. Se ela passar acordada 16 horas por dia, quantos 

copos d'água ela beberá neste período? 
Resolução: 3 está para 2, assim como x está para 16 

 
 

12. Um trem com 4 vagões transporta 720 pessoas. Para transportar 1260 pessoas, quantos vagões seriam 
necessários? 
Resolução: 4 está para 720, assim como x está para 1260. 
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