
b a) 12 c) 10 c a) 8 c) 12 a) 12 c) 10 a) 8 c) 12

b) 15 d) 16 b) 9 d) 10 b) 15 d) 16 b) 9 d) 10

c a) 12 c) 6 a a) 8 c) 10 a) 12 c) 6 a) 8 c) 10

b) 10 d) 5 b) 9 d) 12 b) 10 d) 5 b) 9 d) 12

d a) 10 c) 14 c a) 16 c) 12 a) 10 c) 14 a) 16 c) 12

b) 16 d) 12 b) 18 d) 14 b) 16 d) 12 b) 18 d) 14

b a) 20 c) 10 b a) 38 c) 44 a) 20 c) 10 a) 38 c) 44

b) 30 d) 25 b) 42 d) 46 b) 30 d) 25 b) 42 d) 46

a a) 48 c) 38 d a) 9 c) 6 a) 48 c) 38 a) 9 c) 6

b) 28 d) 58 b) 10 d) 8 b) 28 d) 58 b) 10 d) 8

b a) 8 c) 18 a a) 140 c) 130 a) 8 c) 18 a) 140 c) 130

b) 9 d) 16 b) 145 d) 135 b) 9 d) 16 b) 145 d) 135

w w w . a t i v e a t a b u a d a . c o m . b r w w w . a t i v e a t a b u a d a . c o m . b r

Nome:____________________________________ nº:____ T._____ Data:__________ Nome:____________________________________ nº:____ T._____ Data:__________

1. Se 5 pedreiros fazem um muro de 8 

m² em 1 dia, quantos pedreiros farão um 

muro de 24m² em 1 dia?

7. Se 8 pedreiros fazem um parede de 

28 m² em 2 dias, quantos pedreiros 

farão um parede de 42m² em 2 dias?

1. Se 5 pedreiros fazem um muro de 8 

m² em 1 dia, quantos pedreiros farão um 

muro de 24m² em 1 dia?

7. Se 8 pedreiros fazem um parede de 

28 m² em 2 dias, quantos pedreiros 

farão um parede de 42m² em 2 dias?
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2. Se 9 operários fazem um serviço em 8 

dias, quantos operários farão o mesmo 

serviço em 12 dias?

8. Para fazer 5 bolos usa-se 6 ovos, 

quantos bolos podem ser feitos com 

18 ovos?

2. Se 9 operários fazem um serviço em 8 

dias, quantos operários farão o mesmo 

serviço em 12 dias?

8. Para fazer 5 bolos usa-se 6 ovos, 

quantos bolos podem ser feitos com 

18 ovos?

3. Se 8 costureiras fazem 10  vestidos 

em 1 dia, quantas costureiras farão 15 

vestidos em 1 dia?

9. Um aterro é feito em 24 dias por 8 

máquinas. Quantas máquinas farão o 

mesmo aterro em 16 dias?

3. Se 8 costureiras fazem 10  vestidos 

em 1 dia, quantas costureiras farão 15 

vestidos em 1 dia?

9. Um aterro é feito em 24 dias por 8 

máquinas. Quantas máquinas farão o 

mesmo aterro em 16 dias?

4. Se 16 trabalhadores fazem um serviço 

em 15 horas, quantos trabalhadores 

farão o mesmo serviço em 8 horas.

10. O preço de 7 maçãs é de 4 reais, 

quantas maçãs posso comprar com 24 

reais.

4. Se 16 trabalhadores fazem um serviço 

em 15 horas, quantos trabalhadores 

farão o mesmo serviço em 8 horas.

10. O preço de 7 maçãs é de 4 reais, 

quantas maçãs posso comprar com 24 

reais.

5. Se 18 tapeceiras fazem 30  tapetes 

em 5 dias, quantas tapeceiras farão 80 

tapetes em 5 dias?

11. Um pacote de ração alimenta 10 

papagaios por 12 dias, quantos dias 

15 papagaios viverão com um pacote?

5. Se 18 tapeceiras fazem 30  tapetes 

em 5 dias, quantas tapeceiras farão 80 

tapetes em 5 dias?

11. Um pacote de ração alimenta 10 

papagaios por 12 dias, quantos dias 

15 papagaios viverão com um pacote?

6. Se 6 pintores fazem um serviço em 21 

dias, quantos pintores farão o mesmo 

serviço em 14 dias.

12. uma impressora imprime 84 

páginas em 3  minutos quantas 

páginas ela imprimirá em 5 minutos?

6. Se 6 pintores fazem um serviço em 21 

dias, quantos pintores farão o mesmo 

serviço em 14 dias.

12. uma impressora imprime 84 

páginas em 3  minutos quantas 

páginas ela imprimirá em 5 minutos?


