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  Exercício 1

Um avião de pequeno porte com velocidade de 560 km/h 
cobre a distância Rio-São Paulo em 45 minutos. Determine 
em quanto tempo um avião a jato, a uma velocidade de 
1 120 km/h, percorreria essa distância. 
 

 Exercício 2

Em cada área de 4 km2 de floresta tropical vivem, em 
média, duas centenas de animais. Determine quantos 
quilômetros quadrados de floresta, em média, seriam 
necessários para acolher 500 animais. 
 

 Exercício 3

Para ler os 8 livros indicados pela professora para realizar 
o exame final, o estudante precisa estudar 6 horas durante 
7 dias para atingir a meta. Porém, a data do exame foi 
antecipada e, portanto, ao invés de 7 dias para estudar, o 
estudante terá apenas 4 dias. Assim, quantas horas ele 
terá de estudar por dia, para se preparar para o exame? 
 

 Exercício 4

Doze fábricas, trabalhando 8 horas por dia, produzem 800 
veículos em 15 dias. Determine quantas fábricas, 
trabalhando 7 horas e 12 minutos por dia, durante 10 
dias, produzirão 600 veículos. 
 

 Exercício 5

Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um 
remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, 
recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada     
2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Se a mãe ministrou 
corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 
horas, determine a massa corporal do filho, em kg. 
 

 Exercício 6

Uma escola lançou uma campanha para seus alunos 
arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis 
para doar a uma comunidade carente da região. Vinte 
alunos aceitaram a tarefa e, nos primeiros 10 dias, 
trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 kg de 
alimentos por dia. Animados com os resultados, 30 novos 
alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar           
4 horas por dia nos dias seguintes até o término da 
campanha. Admitindo que o ritmo de coleta tenha se 
mantido constante, determine a quantidade de alimentos 
ao final do prazo estipulado. 
 
 
 
 
 

 Exercício 7

Oito homens limparam 480 m2 de terreno. Para limpar 
600 m2 de outro terreno, que apresenta o quádruplo da 
dificuldade do primeiro, serão necessários quantos 
homens? 
 

 Exercício 8

Vinte operários, trabalhando 8 horas por dia, fazem 40 
cadeiras. Quantas horas por dia devem trabalhar 30 
operários para construir 15 cadeiras no mesmo total de 
dias? 
 

 Exercício 9

Doze marinheiros pintam o casco de um navio em 4 dias e 
4 horas. Determine quantos marujos, com mesma 
capacidade de trabalho,, serão necessários para pintar o 
mesmo casco em 6 dias e 6 horas. 
 

 Exercício 10

À média de 90 km/h, faço um trajeto em três horas. Para 
que eu faça esse percurso em apenas duas horas, 
determine qual deveria ser a minha velocidade média. 
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