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1) Uma máquina que funciona 4 horas por dia durante 6 dias 
produz 2000 unidades. Quantas horas deverá funcionar por dia 
para produzir 20000 unidades em 30 dias? 
(A) 5   
(B) 6   
(C) 7   
(D) 8   
(E) 9 
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2) Dez operários fazem 160 m de uma construção em 18 dias de 
8 horas de serviço. Quantos metros farão dessa obra em 15 dias, 
trabalhando 6 horas por dia, 20 operários: 
(A) 210   
(B) 250   
(C) 200   
(D) 300   
(E) 350 
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3) Uma máquina é capaz de imprimir 4 500 cópias em 5 horas de 
trabalho ininterrupto. Outra máquina, com capacidade 
operacional de 80% da primeira imprimiria 3 600 cópias em 
(A) 4 horas.    
(B) 4 horas e 30 minutos.    
(C) 4 horas e 45 minutos. 
(D) 5 horas.    
(E) 5 horas e 30 minutos. 
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4) Numa clínica, três enfermeiras, trabalhando 8 horas por dia, 
atendem 480 pessoas. Com objetivo de aumentar o número de 
atendimentos, foram contratadas duas enfermeiras e a carga 
horária de trabalho de todas as enfermeiras passou a ser de 10 
horas por dia. Pode-se esperar que o número de atendimento 
passe a ser de: 
(A) 900 
(B) 800 
(C) 1000 
(D) 700 
(E) 600 
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5) Com 50 trabalhadores, com a mesma produtividade, 
trabalhando 8 horas por dia, uma obra ficaria pronta em 24 dias. 
Com 40 trabalhadores, trabalhando 10 horas por dia, com uma 
produtividade 20% menor que os primeiros, em quantos  dias a 
mesma obra ficaria pronta? 
a) 24     
b) 16    
c) 30    
d) 15    
e) 20  
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6) Para fabricar 12 máquinas de empacotar remédios, 5 operários 
trabalham durante 10 dias. O número de operários que devem 
trabalhar para que uma encomenda de 48 máquinas possa ser 
entregue em 8 dias é igual a: 
A) 15    
B) 20    
C) 25    
D) 30    
E) 35 
 


