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1. Seis máquinas escavam um túnel em 2 dias. Quantas máquinas idênticas serão necessárias para escavar esse 
túnel em um dia e meio?  
 
 
2. Uma fonte fornece 39 litros de água em 5 minutos. Quantos litros fornecerá em uma hora e meia? 
 
 
3. Abrimos 32 caixas e encontramos 160 bombons. Quantas caixas iguais necessitamos para obter 385 bombons?  
 
 
4. Um automóvel percorre 380 km em 5 horas. Quantos quilômetros percorrerá em 7 horas, mantendo a mesma 
velocidade média?  
 
 
5. Um automóvel gasta 24 litros de gasolina para percorrer 192 km. Quantos litros de gasolina gastará para percorrer 
120 km? 
 
 
6. 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?  
 
 
7. O consumo de 8 lâmpadas, acesas durante 5 horas por dia, em 18 dias, é de 14 quilowatts. Qual será o consumo 
em 15 dias, deixando apenas 6 dessas lâmpadas acesas durante 4 horas por dia? 
 
 
8. Em 6 dias, 6 galinhas botam 6 ovos. Quantos ovos botam 12 galinhas em 12 dias?  
 
 
9. Se 5 gatos pegam 5 ratos em 5 minutos, 100 gatos pegam 100 ratos em quantos minutos? 
 
 
10. Um automóvel, com velocidade média de 60 km/h, roda 8 h por dia e leva 6 dias para fazer certo percurso. Se a 
sua velocidade fosse de 80 km/h e se rodasse 9 horas por dia, em quanto tempo ele faria o mesmo percurso? 
 
 
11. (Vestibulinho-SP) Numa corrida de FórmuIa 1, um corredor dá uma volta na pista em 1 minuto e 30 segundos 
com velocidade média de 200 km por hora. Se sua velocidade média cair para 180km por hora, qual será o tempo 
gasto para a mesma volta na pista? 
 
 
12. (UMC-SP) Um carro consumiu 50 litros de álcool para percorrer 600 km. Supondo condições equivalentes, esse 
mesmo carro, para percorrer 840 km, consumirá quantos litros? 
 
 
13. (UFMG) Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais congeladas suficientes para o 
almoço deles durante 25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmitas já 
adquiridas seria suficiente para quantos dias?  
 
 
14. Uma certa quantidade de azeite foi colocada em latas de 2 litros cada uma, obtendo-se assim 60 latas. Se fossem 
usadas latas de 3 litros, quantas latas seriam necessárias para colocar a mesma quantidade de azeite?  
 
 
15. Um corredor gastou 2 minutos para dar uma volta num circuito à velocidade média de 210 km/h. Quanto tempo o 
corredor gastaria para percorrer o circuito à velocidade média de 140km/h?  

 
 



 
 

 
 
 
16. Para se transportar cimento para a construção de um edifício, foram necessários 15 caminhões de 2m³ cada um. 
Quantos caminhões de 3m³ seriam necessários para se fazer o mesmo serviço?  
 
 
17. Uma torneira despeja 16 litros por minuto e enche uma caixa em 5 horas. Quanto tempo levará para encher a 
mesma caixa uma torneira que despeja 20 litros por minuto? 
 
 
18. Com certa quantidade de fio, um tear produz 35 m de tecido com 50 cm de largura. Quantos m de tecido com 70 
cm de largura esse tear pode produzir com a mesma quantidade de fio?  
 
 
19. A área de um terreno é dada pelo produto do comprimento pela largura. Um terreno retangular tem 50 m de 
comprimento por 32 m de largura. Se você diminuir 7 m da largura, de quantos m deverá aumentar o comprimento 
para que a área do terreno seja mantida?   
 
 
20. Na construção de uma quadra de basquete, 20 pedreiros levam 15 dias. Quanto tempo levariam 18 pedreiros 
para construir a mesma quadra?  
 
 
21. (Univ. Brasília) Com 16 máquinas de costura aprontaram 720 uniformes em 6 dias de trabalho. Quantas 
máquinas serão necessárias para confeccionar 2.160 uniformes em 24 dias?  
 
 
22. (USP) Uma família composta de 6 pessoas consome em 2 dias 3 kg de pão. Quantos quilos de pão serão 
necessários para alimentá-la durante 5 dias, estando ausentes 2 pessoas?  
 
 
23. (Cefetq) Quinze operários trabalhando oito horas por dia, em 16 dias, constroem um muro de 80 metros de 
comprimento. Em quantas horas por dia, 10 operários construirão um muro de 90 metros de comprimento, da mesma 
altura e espessura do anterior, em 24 dias? 
 
 
24. (Cefet) Os desabamentos, em sua maioria, são causados por grande acúmulo de lixo nas encostas dos morros. 
Se 10 pessoas retiram 135 toneladas de lixo em 9 dias, quantas toneladas serão retiradas por 40 pessoas em 30 
dias? 
 
 
25. (Cefetq) Uma frota de caminhões percorreu 3000 km para transportar uma mercadoria, com velocidade média de 
60 km/h, gastando 10 dias. Quantos dias serão necessários para que, nas mesmas condições, uma frota idêntica 
percorra 4 500 km com uma velocidade média de 50 km/h? 
 
 
26. (Cefetq) Há 40 dias, um torneira na casa de Neilson está apresentando um vazamento de 45 gotas por minuto. 
Se um vazamento de 20 gotas por minuto, apresentado pela mesma torneira, desperdiça 100 litros de água em 30 
dias, calcular o número de litros de água já desperdiçados na casa de Neilson. 
 
 
27. (EsPECEx) Se 12 recenseadores visitam 1440 famílias em 5 dias de trabalho de 8 horas por dia, quantas famílias 
serão visitadas por 5 recenseadores, em 6 dias, trabalhando 4 horas por dia? 
 
 
28. (EsPECEx) Um grupo de jovens, em 16 dias, fabricam 320 colares de 1,20 m de cada. Quantos colares de 1,25m 
serão fabricados em 5 dias? 
 
 
29. (EsPECEx) Um trem percorreu 200 km em certo tempo. Se tivesse aumentado sua velocidade em 10 km/h, teria 
percorrido essa distância em 1 hora menos. Determinar a velocidade do trem, em km/h. 
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30. (PUCCAMP-SP) Operando 12 horas por dia horas, 20 máquinas produzem 6000 peças em 6 dias. Com 4 horas a 
menos de trabalho diário, 15 daquelas máquinas produzirão 4000 peças em quantos dias? 
 
 
31. (MACK-SP) Uma engrenagem de 36 dentes movimenta outra de 48 dentes. Quantas voltas dá a maior enquanto 
a menor dá 100 voltas?  
 
 
32. (UDF) Uma máquina varredeira limpa uma área de 5.100 m² em 3 horas de trabalho. Nas mesmas condições, em 
quanto tempo limpará uma área de 11.900 m²? 
a) 4 horas. 
b) 5 horas. 

c) 7 horas. 
d) 9 horas. 

  
 
33. (PUC-SP) Um motorista de táxi, trabalhando 6 horas por dia durante 10 dias, gasta R$ 1.026,00 de gás. Qual será 
o seu gasto mensal, se trabalhar 4 horas por dia? 
a) R$ 1.026,00. 
b) R$ 2.052,00.  

c) R$ 3.078,00. 
d) R$ 4.104,00. 

  
 
34. (VUNESP-SP) Um secretário gastou 15 dias para desenvolver um certo projeto, trabalhando 7 horas por dia. Se o 
prazo concedido fosse de 21 dias para realizar o mesmo projeto, poderia ter trabalhado: 
a) 2 horas a menos por dia. 
b) 2 horas a mais por dia. 

c) 3 horas a menos por dia. 
d) 3 horas a mais por dia. 

 
 
35. (MACK-SP) Se 15 operários em 9 dias de 8 horas ganham R$ 10.800,00; 23 operários em 12 dias de 6 horas 
ganhariam: 
a) R$ 16.560,00 
b) R$ 17.560,00.    

c) R$ 26.560,00. 
d) R$ 29.440,00 

  
 
36. (SANTA CASA-SP) Sabe-se que 4 máquinas, operando 4 horas por dia, durante 4 dias, produzem 4 toneladas de 
certo produto Quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas daquele tipo, operando 6 
horas por dia, durante 6 dias? 
a) 8. 
b) 15. 

c) 10,5. 
d) 13,5. 

  
 
37. (FEP-PA) Para asfaltar 1 km de estrada, 30 homens gastaram 12 dias trabalhando 8 horas por horas por dia. 
Vinte homens, para asfaltar 2 km da mesma estrada, trabalhando 12 horas por dia, gastarão: 
a) 6 dias. 
b) 12 dias. 

c) 24 dias. 
d) 28 dias. 

 
  
38. (PUCCAMP-SP) Operando 12 horas por dia horas, 20 máquinas produzem 6000 peças em 6 dias. Com 4 horas a 
menos de trabalho diário, 15 daquelas máquinas produzirão 4.000 peças em: 
a) 8 dias. 
b) 9 dias. 

c) 9 dias e 6 horas. 
d) 8 dias e 12 horas. 

  
 
39. (USP) Uma família de 6 pessoas consome em 2 dias 3 kg de pão. Quantos quilos serão necessários para 
alimentá-lo durante 5 dias estando ausentes 2 pessoas? 
a) 3 quilos. 
b) 4 quilos. 

c) 5 quilos. 
d) 6 quilos. 

 
  
40. (Unimep) Se dois gatos comem dois ratos em dois minutos, para comer 60 ratos em 30 minutos são necessários: 
a) 2 gatos. 
b) 3 gatos. 
c) 4 gatos.  

d) 5 gatos. 
e) 6 gatos. 
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