
MATEMÁTICA

01.  Se 2/3 de uma obra foi realizada em 5 dias por 8 operários, trabalhando 6 horas por dia, o
restante da
obra será feito, agora com 6 operários, trabalhando 10 horas por dia, em:
a) 7 dias.
b) 6 dias.
c) 2 diaS.
d) 4 dias.
e) 3 dias

02. Um automóvel, correndo com velocidade de 84km/h, deve percorrer uma certa distância em
9h. Depois de 3h de viagem houve um problema no motor e o automóvel teve de parar 45 mim.
Com que velocidade deve continuar a viagem para chegar ao ponto final na hora fixada?
a) 96 km/h.
b) 100 km/h.
c) 90 km/h.
d) 120 km/h
e) 200 km/h.

03.  Na  construção  de  uma  estrada  trabalharam  20  homens  durante  18  dias,  em  seguida
trabalharam 24 homens, durante 10 dias. Em quanto tempo teria ficado pronta a estrada, se os 24
homens tivessem trabalhado desde o começo?
a) 15 dias.
b) 25 dias.
c) 17 dias.
d) 18 dias.
e) 20 dias.
 
04. Para calçar um pátio de 75m de comprimento por 40m de largura, 30 operários gastaram 45
dias. Quantos dias 50 operários levaram para calçar um outro pátio de 115m de comprimento por
60m de largura, se a atividade da segunda turma é 3/5 da atividade da primeira e se a dificuldade
do segundo trabalho é 1/3 maior que a do primeiro?
a) 4 meses 18 dias.
b) 4 meses 20 dias.
c) 3 meses 15 dias.
d) 5 meses.
e) 5 meses 20 dias.

05. Uma equipe de 10 datilógrafos prepara 5.000 páginas datilografadas, em 20 dias de trabalho,
trabalhando 4 horas por dia. A equipe recebeu a incumbência de datilografar 6.000 páginas em 15
dias, mas teve dois de seus datilógrafos afastados por motivo de saúde. Nessas condições, para
poder atender o pedido no prazo determinado, a jornada de trabalho deve ser prorrogada em:
a) 2h.
b) 2h 30 min.
c) 3h.
d) 3h 30min.
e) 4h.

06. Um seleiro faz 20 peças de arreio em 3 dias de 7 horas; outro seleiro faz o mesmo número de
peças em 2 dias de 9 horas. Trabalhando juntos, em quantos dias de 7 horas farão 130 peças?
a) 7.
b) 8.
c) 9.
d) 10.
e) 11.



07.  Um internato tem víveres para 74 alunos e suficientes para 2 meses. Recebendo mais 16
alunos nofim da primeira quinzena, quantos dias ainda durarão aqueles viveres?
a) 30.
b) 45.
c) 37.
d) 48.
e) 23.

08. Em 20 dias, um viajante, andando 12 horas por dia, faz 1440km. Quantas horas deverá andar
por dia, para fazer 1620km, se andar 15 dias e diminuir sua velocidade de 1/10?
a) 10.
b) 15.
c) 12.
d) 18.
e) 20.

09. 24 operários fazem 2/5 de determinado serviço em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. Em
quantos dias a obra estará terminada, sabendo-se que foram dispensados 4 operários e o regime
de trabalho diminuído de uma hora por dia?
a) 8.
b) 11
c) 12.
d) 21.
e) 18.

10. Um avicultor possui 600 galinhas e 4500kg de ração, que é suficiente para alimentá-las por 30
dias. Admitindo-se que ele tenha adquirido mais 400 galinhas e 1500kg de ração, por quantos dias
a alimentação de que dispõe será suficiente para alimentar as aves?
a) 20.
b) 21.
c) 22.
d) 23.
e) 24.

GABARITO

01. C
02. A
03. B
04. A
05. E
06. C
07. C
08. E
09. D
10. E


