
 

 

Professor Mário – Tarefa 17 
 
01. Dez guindastes carregam 180 caixas em um navio em 12 dias com 5 horas de trabalho diárias. Quantas 

caixas serão carregadas em 15 dias, por 12 guindastes, trabalhando 4 horas por dia? 
 
02. A Universidade de Fortaleza possui quatro gráficas que atendem a todo o seu corpo docente e discente 

desde as impressões simples às mais aprimoradas. Suponhamos que uma das gráficas possua 8 copiadoras 
igualmente produtivas, as quais, trabalhando 4 horas por dia, produzem em 5 dias 160.000 cópias. 
Quantos dias de trabalho serão necessários para que 7 dessas copiadoras, trabalhando 6 horas por dia, 
produzam 210.000 cópias? 

 
03. Dez funcionários de uma repartição trabalham 8 horas por dia, durante 27 dias, para atender certo número 

de pessoas. Se um funcionário doente foi afastado por tempo indeterminado e outro se aposentou, o total 
de dias que os funcionários restantes levarão para atender o mesmo número de pessoas, trabalhando uma 
hora a mais por dia, no mesmo ritmo de trabalho, será 

 
04. Seis torneiras enchem uma piscina em 20 horas. Quanto tempo leva para 20 torneiras encherem 4 

piscinas? 
 
05. Em uma fábrica de bolachas, 3 máquinas produzem 9000 bolachas em 12 dias. Quantos dias são 

necessários para que 8 máquinas iguais produzam 12000 bolachas? Considere as horas de trabalho como 
iguais 

 
06. Em uma lavoura de soja, duas máquinas carregam cinco caminhões em 2,5 horas. Supondo que o 

rendimento das máquinas se mantenha nessa lavoura, determine quanto tempo será gasto para cinco 
máquinas carregarem 30 caminhões. 

 
07. Para esvaziar um compartimento com 700m3 de capacidade, 3 ralos levaram 7 horas para fazê-lo. Se o 

compartimento tivesse 500m3 de capacidade, ao utilizarmos 5 ralos quantas horas seriam necessárias para 
esvaziá-lo? 

 
08. Duas costureiras trabalhando 3 dias, 8 horas por dia, produzem 10 vestidos. Se 3 costureiras trabalharem 

por 5 dias, quantas horas ela precisará trabalhar por dia para produzirem 25 vestidos? 
 
09. Seis galinhas botam 30 ovos em 5 dias. 20 galinhas botarão quantos ovos em 10 dias? 
 
10. Uma família com 2 duas pessoas consome 12m3 de água a cada 30 dias. Se mais uma pessoa com os 

mesmos hábitos de consumo se juntar a ela, quantos metros cúbicos de água eles consumirão em uma 
semana? 

 
11. Um grupo de 10 trabalhadores descarregam 210 caixas de mercadoria em 3 horas. Quantas horas 25 

trabalhadores precisarão para descarregar 350 caixas? 
 
12. Um ciclista anda em média 400 km em 5 dias, se pedalar 6 horas por dia. Em quantos dias esse ciclista 

andará 600 km, se pedalar 9 horas por dia? 
 
 
 


