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1) Se 15 operários levam 10 dias para completar um certo 
trabalho, quantos operários farão esse mesmo trabalho em 6 
dias.  
(A) 35   
(B) 26   
(C) 36   
(D) 25   
(E) 30 
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2) Trabalhando 10 horas por dia uma turma de operários realizou 
uma obra em 12 dias. Se trabalhassem 8 horas por dia, quantos 
dias levariam para realizar a mesma obra: 
(A) 8   
(B) 9   
(C) 10   
(D) 12   
(E) 15   
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3) Uma caixa d’água é enchida através de 5 canos de água, com 
vazão d’água idêntica. Se utilizarmos somente 2 destes canos, a 
caixa d’água levará 10 dias para encher. Se utilizarmos os 5 
canos, essa caixa levará, para encher, o seguinte número de dias: 
(A) 25   
(B) 3   
(C) 4   
(D) 20   
(E) 9 
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4) Se 15 impressoras de mesmo rendimento realizam um certo 
trabalho em 8 dias. Devido a uma avaria em 10 delas, o restante 
deve realizar esse mesmo trabalho em quantos dias: 
(A) 20   
(B) 22   
(C) 24   
(D) 26   
(E) 28 
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5) Um automóvel, à velocidade de 120 km/h, percorre 
determinada distância em 6 horas. A 90 km/h, a mesma 
distância será percorrida em  
A) 4h e 30 min    
B) 520 min    
C) 360 min    
D) 8 h    
E) 6h e 40 min 
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6) Um carro percorreu 330 km com 30 litros de gasolina. 
Quantos quilômetros percorrerá com 5 litros? 
(A) 56   
(B) 54   
(C) 55   
(D) 57   
(E) 58 
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7) Um pessoa realiza um trabalho em 6 dias. Uma outra pessoa 
que é 50% mais eficiente que a primeira realizará o mesmo 
trabalho em: 
A) 7 dias    
B) 6 dias    
C) 5 dias    
D) 4 dias    
E) 3 dias 
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8) A cantina de uma escola anuncia que vende 30 balas da marca 
Queromais por R$ 4,00. A partir dessa informação um professor 
pergunta aos seus alunos quanto deve pagar uma pessoa que 
deseja comprar 54 dessas balas, caso o preço cobrado por cada 
bala não se altere para quantidades maiores. A resposta correta 
para a pergunta do professor é: 
(A) R$ 7,60 
(B) R$ 7,20 
(C) R$ 6,80 
(D) R$ 6,50 
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9) Alice tem ração suficiente para alimentar seus 5 coelhos 
durante 25 dias. Ao final de 8 dias ela adquire mais 12 coelhos. O 
número de dias que a ração ainda durará, a partir daí, é : 
A) 3    
B) 5    
C) 7    
D) 9    
E) 11 
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10) O estoque de pó de café em um escritório é suficiente para 
seus 16 funcionários durante 62 dias. Depois de 12 dias, passam 
a trabalhar no escritório mais 4 funcionários. Passados mais 15 
dias, 10 funcionários são transferidos para outro escritório. 
Quantos dias mais durará o estoque de pó de café? 
(A) 23  
(B) 25  
(C) 30  
(D) 35  
(E) 50 
 


