
 

 

Tarefa 14 professor Mário 
 
01. Em uma prova que valia 6,0 pontos, Cristina obteve a nota 4,8. Se o valor da prova fosse 10, qual seria a 

nota obtida por Cristina? 
 
02. Com 4 latas de tinta pinta-se 280 m² de parede. Usando a mesma proporção de tinta, quantos metros 

quadrados poderiam ser pintados com 11 latas dessa mesma tinta? 
 
03. Se 4 máquinas fazem um serviço em 6 dias, então 3 dessas máquinas farão o mesmo serviço em: 

a) 7 dias  
b) 8 dias  
c) 9 dias  
d) 4,5 dias 

 
04. Um litro de água do mar contém 25 gramas de sal. Então, para se obterem 50 kg de sal, o número 

necessário de litros de água do mar será: 
a) 200  
b) 500  
c) 2 000  
d) 5 000 

 
05. Um avião percorre 2 700 km em quatro horas. Em uma hora e 20 minutos de voo percorrerá: 

a) 675 km  
b) 695 km  
c) 810 km  
d) 900 km 

 
06. Dois carregadores levam caixas do depósito para um caminhão. Um deles leva 4 caixas por vez e demora 3 

minutos para ir e voltar. O outro leva 6 caixas por vez e demora 5 minutos para ir e voltar. Enquanto o 
mais rápido leva 240 caixas, quantas caixas leva o outro? 

 
07. Seis torneiras enchem um tanque em cinco horas. Quantas torneiras seriam necessárias para encher o 

mesmo tanque em três horas? 
 
08. Uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número 

de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? 
 
09. Márcia comprou meio quilo de carne pagando R$ 8,00. Quanto teria paga se tivesse comprado 800 g da 

mesma carne?  
 
10. Se Mariana ler 5 páginas por dia de um livro, ela termina de ler 16 dias antes do que se estivesse lendo 3 

páginas por dia. Quantas páginas tem o livro? 
 
11. Um banco leva, em média, 3 minutos para atender 5 pessoas em uma fila. Qual o tempo médio esperado 

por um cliente que ao chegar ao banco percebe que é o 100º da fila? 
 
12. Um elevador suporta carregar 15 adultos ou 25 crianças. Se neste elevador forem colocados 9 adultos 

poderão ser colocadas mais _____ crianças. O valor na lacuna é: 
a) 6  
b) 12 
c) 15 
d) 9 
e) 15 

 
 


