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APRESENTAÇÃO 

Desde 1982, um grupo de professores de Matemática de Campinas, insatisfeitos 
com os resultados na sua prática pedagógica, vem se reunindo com o objetivo de elaborar 
projetos de ensino-aprendizagem que possam, aos poucos, alterar a situação existente. 

Esses projetos são aplicados em escolas das redes pública e particular e avaliados 
periodicamente. A avaliação dos resultados obtidos na prática levanta crílicas e sugestões 
que impõem, frequentemente, aprofundam ento teórico e reformulações dos projetos já 
produzidos, além da produção de novos projetos. Essa é a principal característica desse 
material: o fato de estar sendo continuamente refeito. Outra característica dele é que, 
embora englobe o conteCldo de 5' a 8' série, é apresenlado em fascículos, permitindo ao 
professor escolher o momento mais adequado para trabalhar c um certo tema junto a seus 
alunos. 

Contamos atualmente com 16 projetos que compõem os volumes da série "Tópicos 
de Ensino de Matemática". Esses fascfclllos representam a mais recente versão do trabalho 
m3S, certamente, não a última. 

Um trabalho dessa natureza, só foi e continua sendo possível, graças à participação 
contínua de professores que aplicam os projetos. Queremos registrar, portanto, o nosso 
agradecimento aos seguintes professores que, durante esses anos, têm contribuído na 
elaboração e refonnulação, trazendo críticas c sugestões, participando de reuniões e 
encontros com o prop6sito de repensar e aprofundar questões referentes ao ensino da 
Matemática: 

Adair Mendes Nacarato, Ana Maria C. Coimbra, Ana Regina P. B. Angi, Aurora 
S. Santana, Beatriz V. B. de Carvalho, Carmem Lúcia B. Passos, Cláudia V. C. Miguel, 
Divina A. de Aquino, Eliza A. Mukai, Elizabeth A. Carrara, Gelson J. Jacobucci, Heloísa 
de Carvalho M. Debiazzi, Jane M. da Silva Vidal, José Amaury Alves, Magali A. de Nadai, 
Maria Ângela Miorim, Maria Aparecida B. Pinheiro, Maria Clélia F. Jacobucei, Maria 
Lúcia Negri, Marflia B. Pereira, Marisa S. Pinheiro Travaini, Marta I. de Almeida, Neusa 
B. Ferraz, Regina Celi Ayres, Ronaldo Nicolai, Rosan. Fávero, Rosemeire M. R. Silva, 
Sandra T. Cardoso, Sucly M. Gimenis, Susy M. Fadei, Teresa Neide G. Guimarães, Vilma 
M. M. Silva, Vara P.P. Bueno e Zuleide G. Paulino. 
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INTRODUÇÃO 

o objetivo desta unidade é que você aprenda a resolver problemas que envolvam a 
noção de proporcionalidade. Esses problemas aparecem freqüentemente em nossa vida 
diária e também são empregados pelas diversas ciências como a química, a física, a 
geografia, etc. 

Exemplificando: 

1·) O que é mais vantajoso: você comprar um pote de margarina de 250 g por Cr$ 235,60 
ou um pote de 500g por Cr$ 471,20? 

2·) Uma fábrica de sapatos produz em média, 1.920 pares de sapatos em 5 dias de 8 horas 
de trabalho por dia. Como a fábrica tem uma encomenda de 2.880 pares para ser 
entregue em 6 dias, quantas horas de trabalho por dia serão necessárias para que essa 
encomenda fique pronta? 

3·) Se uma indústria necessita de 6 funcionários para construir uma máquina em 20 horas, 
para construir a mesma máquina em 10 horas, quantos funcionários serão necessários? 

4·) Em um mapa, a distância entre 2 cidades é de 1,3 cm. Sabendo-se que a escala usada 
para a construção desse mapa é de 1: 1000000, qual é a distância real entre as cidades? 

A resolução de problemas desse tipo será feita ao final desta unidade 
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o objetil'O das atividades de I a J I é o de estudar a variação de duas gralldezas 
dependentes elltre si e classificá-las em fllJJção da [onua como l'aria17J. 

18 ATIVWADE 

A Tabela I abaixo representa as var:.ações das quantidades de peças produzidas 
por uma máquina, num certo período de tempo. 

tempo (min) 12 15 20 60 

quantidade de peças 48 60 80 240 

a) Quantas peças são produzidas por essa máquina em 20 minutos? 

b) Quantos minutos são necessários para que a máquina produza 60 peças? 

c) Entre 12 a 15 minutos a quantidade de peças aumentou, diminuiu ou permaneceu 
constante? 

d) Qual é o fator de variação do tempo no intervalo 12 e 15 minutos, isto é, por quanto se 
deve multiplicar O número 12 para se obter 15? 

e) Qual é o fator de variação da quantidade de peças no intervalo 48 e 60 peças, isto é, por 
quanto se deve multiplicar o número 48 para se obter 60? 

I) Entre 15 e 20 minutos a quantidade de peças aumentou, diminuiu ou permaneceu 
constante? Calcule os fatores de variação do tempo e da quantidade de peças nesse 
intervalo. 

g) Entre 20 e 60 minutos a quantidade de peças aumentou, diminuiu ou permaneceu 
constante? Calcule os fatores de variação do tempo e da quantidade de peças nesse 
intervalo. 

h) Calcule os ratores de variação do tempo e da quantidade de peças nos seguintes 
intervalos de tempo: 

1) entre 12 e 20 minutos 

2) entre 15 e 60 minutos 

3) entre 12 e 60 minutos 

i) Comparando todos os ratores de variação do tempo e da quantidade de peças calculados, 
o que você pode concluir? 

j) Admitindo que essa máquina continue funcionando no mesmo ritmo, quantas peças 
produziria em: 

1) 50 minutos? 2) 75 minutos? 



10 

3) 8 minutos? 4) 1 minuto? 

I) Admitindo que essa máquina continue funcionando no mesmo ritmo, quanto tempo 
gastaria pra produzir: 

1) 72 peças? 2) 260 peças? 

3) 36 peças? 4) 64 peças? 

m) Com os dados da tabela, construa um gráfico cartesiano que represente a variação das 
quantidades de peças produzidas (eixo das ordenadas) em função do tempo gasto (eixo 
das abscissas) para essa produção. 

- -

- . . _~-~ 
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2R ATMDADE 

o grálico seguinte representa as variaçães da velocidade de um veículo em função 
do tempo gasto para percorrer uma distância lixa. 

v (km/h) 
60 ······· 

30 

20 
15 · ·;·· ·, 
10 · · . ··· ,- -_ . . . . ......... . . 

2 3 6 

a) A partir do grálico complete a tabela seguinte. 

Tabela 11 

tempo (min) 1 ! 2 

velocidade 
(km/h) 

t (min) 

6 

20 15 

b) Para cada intervalo de tempo da tabela acima, diga se a velocidade do veículo aumentou, 
diminuiu ou permaneceu constante. 

c) Calcule os fatores de variação do tempo e da velocidade desse veículo para cada 
intervalo de tempo da tabela seguinte. 
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Em seguida, compleLe a Labela expressando esses faLores na forma de fração 
irredutível 

Lempo (min) 1e2 1e3 1e4 1e6 2e3 2e4 2e6 3e4 3e6 4e6 

FaLores de varia-
ção do Tempo 

FaLores de Varia-
ção da Velocidade 

d) Observando a Labela anLerior, diga que relação exisLe enLre os faLores de variação do 
Lempo e da velocidade. 

e) Coloque V ou F nas afirmações seguintes, conforme sejam elas verdadeiras ou falsas. 

1) ( ) Em cada intervalo de tempo os fatores de variação do tempo e da 
velocidade do veículo são sempre iguais. 

2) ( ) Em cada intervalo de tempo os fa tores de variação do tempo e da 
velocidade do veículo são números inversos. 

3) ( ) Sabe-se pelo gráfico que o motor',ta gasta 1 mino para percorrer a distância 
fixa, quando o veículo possui a velocidade de 60 km/h. Se ele quiser percorrer 
essa mesma distância gastando o dobrú do tempo, então, a velocidade do 
veículo dever ser a metade da velocldacie anterior. 

4) ( ) Sabe-se que o motorista gasta 6 min para percorrer a distância fIXa, quando 
seu veículo possui a velocidade de 10 km/h. Se ele quiser percorrer essa mesma 
distância com o triplo dessa velocidade, então, o tempo necessário para isso 
dever ser um terço do tempo anterior. 

f) Com que velocidade o veículo dever percorrer a distância fixa se o motorista desejar 
gastar 5 minutos para isto? 

g) Com que velocidade o veículo dever percorrer a distância fIXa se o motorista desejar 
gastar 8 minutos para isso? 

h) Qual o tempo que o mOlOrista dever gastar para percorrer a distância fIXa se o seu 
veículo se movimentar a 80 km/h? 
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3" ATIVIDADE 

o gráfico seguinte representa as variações da velocidade de um vefculo em função 
do tempo gasto para atingir a velocidade de 90 km!h . 

• V (km/h) 
90 -

70 

60 - --

30 --

20 

o 1 

a) a partir do gráfico, complete a tabela seguinte 

Tabela 111 

tempo (min) 1 3 

velocidade 30 
(km!h) 

5 t (min) 

5 

70 

b) Para cada intervalo de tempo da tabela acima, diga se a velocidade do veículo aumentou, 
diminuiu ou permaneceu constante. 
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c) Calcule os fatores de variação do tempo e da velocidade desse ' veículo para cada 
intervalo de tempo da tabela seguinte. Em seguida, complete a tabela expressando esses 
fatores na forma de fração irredutível. 

tempo (mio) 1e2 1e3 1e4 1e5 2e3 2e4 2e5 3e4 3e5 4e5 

Fatores de Varia-
çãodoTempo 

Fatores de Varia-
ção da Velocidade 

d) Observando a tabela anterior, diga se existe alguma relação entre os fatores de variação 
do tempo e da velocidade. 

1. A Noção de Proporcionalidade 

Ao executar as atividades anteriores você deve ter observado que quando uma 
grandeza varia em função de outra grandeza os seguintes casos podem ocorrer: 

P) o fator de variação de uma delas, em qualquer intervalo numérico em que ela varia, é 
igual ao fator de variação da outra no intervalo numérico correspondente. Caso isso 
ocorra, dizemos que essas duas grandezas são diretamente proporcionais ou simples
mente grandezas proporcionais. 

22) o fator de variação de uma delas, em qualquer intervalo numérico em que ela varia, é 
igual ao inverso do número que expressa o fator de variação da outra, no intervalo 
numérico correspondente. 

Caso i5so ocorra, dizemos que essas duas grandezas são inversamente proporcio
naiS. 

32 ) o fator de variação de uma delas não é igual ao fator de variação da outra em pelo 
menos um intervalo numérico em que ambas variam. Nesse caso, dizemos que as 
grandezas são não-proporcionais. 
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4" ATIVIOADE 

Classifique as grandezas envolvidas em cada uma das três primeiras atividades em 
diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não-proporcionais. Justifique 
suas respostas. 

S"ATMDADE 

A Tabela IV abaixo, representa as variações da velocidade de uma pedra lançada 
verticalmente para cima, em função do tempo gasto para que ela atinja a altura máxima. 

tempo (segun- 1 2 3 4 5 
dos) 

Velocidade 40 30 20 10 O 
(rn/s) 

a) Com os dados da tabela, construa um gráfico cartesiano que represente a variação 
da velocidade da pedra (eixo das ordenadas) em função do tempo gasto (eixo das abscissas) 
para atingir a altura máxima. 
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b) Diga se as grandezas tempo e velocidade. neste problema, ,são diretamente proporcio
nais, inversamente proporcionais ou não-proporcionais. J uSlifique sua resposta. 

6" ATIVIDADE 

a) Numa folha de papel quadriculado construa vários retângulos que tenham área igual a 
24 cm2. 

b) Utilizando as medidas dos lados dos retângulos que você construiu, complete a tabela 
seguinte 

comprimento 
(cm) 

largura (cm) 

c) Observando a tabela diga se as grandezas comprimento e largura neste problema são 
grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não-proporcio
nais. Justifique sua resposta. 

d) A tabela seguinte fornece as medidas do comprimento e da largura de outros retângulos 
de área 24 cm2 que não foram construídos no item a. Complete essa tabela. 

comprimento 15 96 ! , 10 2,5 6,4 
(cm) 

largura (cm) 16 30 20 4,8 

e) Utilizando uma folha de papel milimetrado e os dados fornecidos pelas tabelas dos itens 
b c d, construa um gráfico cartesiano que represente a variação da largura do retângulo 
(eixo das ordenadas) em função do comprimento desse retângulo (eixo das abscissas). 

t) Seja x a variável que representa os comprimentos de todos os retângulo de área 24 cm2
, 

e y a variável que representa as larguras desses mesmos retângulos. 

Escreva a equação que permite determinar o comprimento e a largura de 
qualquer retângulo de área 24 cm2. 

g) Utilizando a equação do item f, determine o comprimento de um retângulo de área 24 
cm2 cuja largura é 7 em. 
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7" ATIVIDADE 

A Tabela V representa as variações da velocidade de um veículo em função do 
tempo gasto para atingir a velocidade de 100 km!h, sabendo que a velocidade varia 
uniformemente em todos os intervalos de tempo. 

Tempo (min) 1 2 3 4 5 

Velocidade 20 40 60 80 100 
(km/h) 

a) Observando a tabela diga se as grandezas tempo e velocidade neste problema são 
grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não-proporcio
nais. Justifique sua resposta. 

b) Utilizando a rede quadriculada seguinte e os dados fornecidos pela Tabela V, construa 
um gráfico cartesiano que represente a variação da velocidade do veículo (eixo das 
ordenadas) em função do tempo (eixo das abscissas). 
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c) Seja v a variável que representa todas as possíveis 'velocidades do veículo e t a 
variável que representa o tempo gasto para o veículo atingir tais velocidades. Escreva a 
equação que permite determinar a velocidade do veículo em qualquer instante. 

8" ATIVIDADE 

Um recipiente contém um certo gás a uma certa temperatura. O gráfico seguinte 
representa a variação do volume V ocupado por esse gás (eixo das ordenadas) em função 
da pressão P que é exercida sobre ele (eixo das abscissas) 

Diga se as grandezas volume e pressão, neste problema, são diretamente propor
cionais, inversamente proporcionais ou não-proporcionais. Justifique sua resposta. 

13 

12 

11 

10 

v 

9 -- --.- ---- ..,.. 

8 

7 -- -- --- ----->- -- -

6 
, . ..•.......... . . . . 5 , , , , 4 ________ ___ _ , __ __ < ___ _ _ 

3t: :::::::::-L ::c:: 
2,5 2 ! ! 

: . 
1 i 
o 8 9 p 
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98 ATIVIDADE 

Os gráficos seguintes representam a variação de duas grandezas quaisquer x e y, 
dependentes entre sio Analise cada um deles e diga quais representam grandezas direta
mente proporcionais, inversamente proporcionais ou não-proporcionais. Justifique sua 
resposta em cada casoo 

y 
a) 300 0 

• ••• 
0

•
00 

• • 

c) 

250 ' 0 ••• 0 0 0 •• 

200 ·· · · ··· 0·· o o' 

150 0 
• •• 

0
•

0 
• • 

100 · · ·· · ·.0 ·· 

75 .. 
60 

y 

10 5 x 

--.d--------------------------. O X 

b) y 

130 

110 

90 
70 .. 0

•
0

•
0 0 

• • • 

O x 
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d) y 
3,2 -- --- ---- ---- ---- .. 

1,7 ------- ---

1,2 2,2 3,1 X 

f) 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

y 

e) 

.y 
12 

7 + -
, , 
, , 

4 : : 

3 ~TT ~ ; 

o 1 2 3 4 x 
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10' ATIVIDADE 

Complete as tabelas seguintes sabendo que as grandezas A e B são diretamente 
proporcIOnais: 

na ATIVIDADE 

b) 

d) 

f) 

A 10 

B 8 

~ 
~ 
~ 
~ 

h) I: 1171::1 

15 

24 32 

Complete as tabelas seguintes sabendo que as grandezas A e B são inversamente 
proporcionais. 

a) 
~rl 
~ 

C)~ 

~~ 
e) CiliJúl 
~~ 

A 4 6 

B 12 8 

f)~ 

~ 

24 
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12" ATIVIDADE 

Um carro percorre 10 km com 1 litro de gasolina. Se fizer uma viagem de 372 km, 
quantos litros de gasolina serão gastos? 

Sugestão: Antes de responder a pergunta do problema, complete o espaço em 
branco da 2' coluna da tabela a fim de verificar se as grandezas distância e 
consumo são diretamente, inversamente ou não-proporcionais. 

Após tirar essa conclusão, determine o valor de x na tabela (isto é, a solução 
problema). 

distância (km) 10 372 

consumo (litros) 1 2 x 

13"ATMDADE 

Com 100 kg de trigo podemos fabricar 65 kg de farinha. Quantos kg de trigo são 
necessários para fabricar 182 kg de farinha? 

quntidade de trigo 100 2()() x 
(kg) 

quantidade de fari- 65 182 
nha 

14"ATMDADE 

Uma dona de casa foi ao açougue comprar carne. O preço do quilo da carne era de 
Cr$ 3.200,00. Mas ela só tinha Cr$ 2.000,00. Quanto de carne poderá comprar com essa 
quantia? 

quantidade de 1 2 x 
carne (kg) 

custo (cr$) 3200 2000 
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158 ATlVmADE 

Um automóvel com a velocidade média de 70 km/h demora 6h para ir de uma cidade 
a outra. Pare percorrer o mesmo trajeto em 4h, qual deveria ser a velocidade média 
desenvolvida? 

velocidade média 70 x 
(km/h) 

Tempo (horas) 6 3 4 

168 ATIVIIlADE 

Para dati lografar um certo texto, foram utilizadas 30 páginas, cada uma delas com 
26 linhas. Se o mesmo texto fosse dali lografado em 26 páginas, quantas linhas cada página 
deveria comer? 

quantidade de pá- 30 15 26 
ginas 

quantidade de li- 26 x 
nhas por página 

17" ATlVIIlADE 

Três máquinas impressoras, trabalhando simultaneamente, fazem um certo serviço 
em 12 horas. Em quanto tempo o mesmo serviço seria executado se apenas duas máquinas 
fossem utilizadas? 

quantide de má- 3 6 2 
qumas 

tempo 12 x 
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lS" ATIVIDADE 

Um trabalhador cujo salário é Cr$ 150.000,00 receberá um aumento de 20%. 
Quanto será, em cruzeiros, esse aumento? 

porcentagem de 100% 50% 20% 
aumento 

aumento em Cr$ 150.000,0( x 

19" ATIVIDADE 

Resolva os seguintes problemas: 

a) Uma empregada doméstica foi contratada para ganhar Cr$ 120.000,00 mensais. Mas, 
trabalhou apenas 14 dias. Quanto deverá receber pelos dias trabalhados? 

b) Numa fábrica, 3 máquinas idênticas, trabalhando ininterruptamente, produzem 15 peças 
por hora. Se uma das máquinas se quebrar, quantas peças as outras máquinas produ
zirão por hora? 

c) Numa gincana, a cada 3 tarefas cumpridas, a equipe ganha 50 pontos. Se a equipe 
vencedora conseguir somar 350 pontos, quantas tarefas ela cumpriu? 

d) Se uma indústria necessita de 6 funcionários para construir uma máquina em 20 horas, 
para construir a mesma máquina em 10 horas, quantos funcionários serão necessários? 
(Exemplo 3 da introdução). 

e) Em um mapa, a distância entre 2 cidades é de 1,3 cm. Sabendo-se que a escala usada 
para a construção desse mapa é de 1: 1.000.000, qual é a distância real entre as cidades? 
(exemplo 4 de intrudução). 

f) Com um tanque cheio, cuja capacidade é de 52 litros, um carro consegue percorrer uma 
distância de 494 km. Uma famma, residente em Campinas, está planejando fazer uma 
viagem até Porto Alegre cuja distância é de 1.203 km. 

a) Quantos litros de gasolina serão necessários para fazer essa viagem (ida e 
volta)? 

b) Quanto essa famma gastará, com gasolina, para fazer essa viagem? (Obs: use 
o preço atual do litro de gasolina). 
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g) Uma viagem foi planejada para ser feita em 2 horas com uma velocidade média de 
80kmlh. Devido a um imprevisto ocorrido, a viagem teve que ser feita a uma velocidade 
média de 50 km!h. Quanto tempo foi necessário para fazer essa viagem? 

h) A distância de Campinas a J undiaí é de aproximadamente 40 km. Em um mapa, sabe-se 
que a distância, medida em linha reta, entre as duas cidades é de 2,1 em. Cada em do 
mapa, corresponde a quantos km na realidade? 

i) Uma pessoa recebia Cr$ 256.000,00 por mês cpassou a receber Cr$ 307.200,00. 

a) Determine o aumento, em cruzeiros, dessa pessoa. 

b) Determine o aumento percentual dessa pessoa. 

j) Considerando o salário da pessoa no problema anterior, qual deveria ser o percentual 
de aumento para que ele passasse a receber Cr$ 345.600,00? 

I) Uma /irma de terraplanagem precisa realizar um serviço em 8 dias. Ela já sabe pelas 
condições do terreno e capacidade das máquinas que, dispondo de 4 máquinas conse
guiria fazer o serviço em 10 dias. Quantas máquinas serão necessárias para executar 
esse serviço no tempo previsw? 

m) Certa mãe leu numa revista que as crianças, para crescerem e se desenvolverem 
normalmente, precisam de 3 g diárias de proteínas para cada kg. de peso. Uma criança 
de 5 kg, por exemplo, necessitaria de 15g de proteínas por dia. Como seu /ilho de 6 
meses era alimentado somente com leite em pó, ela procura as instruções no rótulo da 
lata de leite que usava, e viu que em cada 100 ml de leite já preparado existem 2,5g de 
proteínas. Para satisfazer as necessidades de proteínas do /ilho que pesava 8,1 kg., 
quantos ml. de leite ela deveria dar a ele por dia? A quantas mamadeiras de 225 ml 
correspondem essa quantidade de leite? 

n) Certa máquina impressora, faz um serviço em 7 boras e meia, trabalhando numa 
velocidade de 5.000 páginas por hora. Se a velocidade da máquina foi mudada para 
3.000 páginas por hora, em quanto tempo o mesmo serviço será feito? 

o) Numa destilaria, de cada tonelada (1.000 kg) de cana de açúcar, são obtidos 70 I de 
álcool. Desse processo, resulta um resíduo ou sobra de 910 ml de vinhoto, que é lançado 
nos rios vizinhos, poluindo-os. Isso acontece, porque o vinhoto, quando lançado em 
grandes quantidades, diminui bastante o nível de oxigênio da água, provocando a morte 
dos peixes e das plantas. Se uma destilaria produz diariamente 20.000 I de álcool, 
quantos litros de vinhoto ela despeja diariamente nos rios? 
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p) Nos hospitais, muitos pacientes recebem soro na veia para se restabelecerem. O soro 
passa por um pequeno tubo plástico, e os enfermeiros regulam uma abertura que existe 
nesse tubo para aumentar ou diminuir a quantidade de soro que passa pelo tubo. Para 
calcular a quantidade de soro, os enfermeiros contam O número de gotas que caem do 
tubo em um período de 15 segundos. Um enfermeiro sabe que para o paciente receber 
1.500 ml de soro em 6 goras, devem passar pela abertura 20 gotas de soro no período 
de 15 segundos. Se um paciente tem que receber 600 ml de soro em 6 horas, quantas 
gotas devem passar pela abertura em 15 segundos? 

Observação: Os problemas m, n, o, e p foram retirados do livro de Matemática do 
Telecurso l' Grau de Luiz Márcio P. lmenes. 

2. Relação de Dependência Entre Três ou Mais Grandezas 

Considere a seguinte situação. Um ônibus rodando a uma velocidade constante de 
80 km!h, percorre uma distância de 400 km, em 5 horas. Se esse ônibus rodasse a uma 
velocidade constante de 100 km, que distância percorreria em 7 horas? 

a) Coloque V ou F nas afirmações: 

1) ( ) Se variarmos a velocidade do ônibus, mantendo constante a distância a 
ser percorrida por ele, então, o tempo gasto para percorrer essa distância 
também varia. 

2) ( ) Se variarmos a velocidade do ônibus, mantendo constante o tempo de 
percurso, então, a distância a ser percorrida por ele, também varia. 

3) ( ) Se variarmos a distância a ser percorrida pelo ônibus mantendo constante 
a sua velocidade, então, o tempo de percurso também deverá variar. 

4) ( ) As grandezas velocidade, distância e tempo são dependentes duas a duas. 

b) O problema nos remete ao cálculo da distância percorrida pelo ônibus, na situação 
desconhecida da velocidade de 100 km!h e o tempo ser de 7 horas, tomando como 
referência os dados da situação conhecida. Para tornar mais simples a resolução do 
problema podemos dispor os seus dados como mostra a tabela seguinte: 
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situação conhecida situação interme- situação desconhe-
diária . cida 

velocidade (km/h) 80 100 100 

tempo (h) 5 5 7 

distância (km) 400 Y=-- x= ---

Para calcular o valor da distância x na situação desconhecida, devemos antes, 
calcular o seu valor y numa situação intermediária. Isto porque, num primeiro momento, 
devemos variar apenas o valor de uma das grandezas (velocidade ou tempo) deixando o 
valor da outra grandeza inalterado. Da seguinte forma: 

I ') Fixamos o tempo com O valor que ele possui na situação conhecida e alteramos a 
velocidade para o valor que ele deve possuir na situação desconhecida como mostra O 

quadro anterior. Daí, a seguinte pergunta: qual a distância a ser percorrida pelo ônibus 
em 5 horas quando a sua velocidade passar de 80 km/h para 100 km/h? Ao respondê-Ia 
você estará determinando o valor de y na tabela anterior. Determine-o e complete a 
tabela. 

2' ) Observe agora que, nas duas últimas colunas da tabela, o valor da velocidade permanece 
constante enquanto que o valor do tempo varia de 5 horas para 7 horas. Daí uma nova 
pergunta: Qual a distância a ser percorrida pelo ônibus quando o tempo variar de 5 
horas para 7 horas e sua velocidade permanecer constante? Ao respondê-Ia, você estará 
determinando o valor de x na tabela anterior, isto é, o valor da distância na situação 
desconhecida. 

20· ATIVIDADE 

Resolva os problemas seguintes: 

a) Numa indústria, quatro máquinas trabalhando 8 dias produzem 600 peças. Quantos dias 
serão necessários para que apenas duas máquinas produzam 900 peças? 

b) Cinco máquinas trabalhando 4 horas produzem 200 m de tecido. Quantas máquinas são 
necessárias para em 2 horas produzir 800 m desse tccido? 
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c) Andando 14 horas por dia, com uma velocidade média de 30 kmlh, um carro leva 6 dias 
para percorrer 2.520 km. Qual deve ser a velocidade média desse carro para ele 
percorrer essa mesma distância em 7 dias, andando 10 horas por dia? 

d) Uma certa máquina de rotular garrafas funcionou durante 6 horas por dia e rotulou 
3.000 garrafas em 6 dias. Quantas horas deverá funcionar por dia, para rotular 5.000 
garrafas em 4 dias? 

e) Para construir uma ponte em 75 dias de 8 horas diárias de trabalho, foram contratados 
100 operários. Como se deseja terminar a obra em 40 dias de 10 horas diárias de 
trabalho, determine quantos operários a mais devem ser contratados? 

f) Numa creche, 40 crianças consomem 1.200 pães nas refeições durante 20 dias. Se a creche 
receber mais 10 crianças, qual ser o consumo de pães durante 60 dias? 

g) Em 6 dias, aprontaram-se 720 uniformes escolares em 16 máquinas de costura. Em 
quantos dias poderiam ficar prontos 2.160 uniformes iguais, se forem utilizados só 12 
das máquinas? 

h) Uma pessoa datilografa 3 folhas de 30 linhas cada uma, em 1 h e 30 mino Qual o tempo 
necessário para essa pessoa datilografar 5 folhas de 40 linhas cada uma? 

i) Uma equipe de mineiros composta de 15 homens extraiu, em 30 dias 3,5 toneladas de 
carvão. Se esta equipe for aumentada para 20 homens, em quanto tempo será extraída 
a mesma quantidade de carvão? 

j) Um carro com a velocidade média de 80 km!h percorre, em 2 dias de viagem, 1.800 km. 
Quantos quilômetros percorrerá, nas mesmas condições, em 5 dias, com velocidade 
média de 60 km!h? 

I) Uma turma de 20 pessoas foi acampar, levando alimentos suficientes para 21 dias, com 
3 refeições diárias. Chegando ao local, encontraram mais 15 pessoas. Por quantos dias 
terão alimento, se fizerem apenas duas refeições diárias? 

m) Uma pessoa realizou certo trabalho de datilografia em 10 dias. Para isso, trabalhou 6 
horas por dia, datilografando em média 60 letras (ou espaços) por minuto. Se outra 
pessoa for realizar o mesmo serviço, trabalhando 4 horas por dia e datilografando 50 
letras (ou espaços) por minutos, quanto tempo levará para fazer o serviço? 

n) Se 10 máquinas funcionando 6 horas por dia, durante 60 dias produzem 90.000 peças. 
Em quantos dias 12 dessas máquinas, funcionando 8 horas por dia, produzirão 192.000 
peças? 
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o) A alimentação de 12 animais, durante 8 dias, cusla Cr$ 160.000,00. Qual será ó custo da 
alimentação de 15 animais durante 5 dias? 

p) Quatro máquinas produzem 32 peças de madeira em 8 dias. Quantas peças iguais às 
primeiras serão produzidas por 10 máquinas, em 6 dias? 

q) Uma fábrica de sapatos produz, em média 1.920 pares em dias de 8 horas de trabalho 
por dia. Como a fábrica tem uma encomenda 2.880 pares para ser entregue em 6 dias, 
quantas horas de trabalho por dia serão necessárias para que essa encomenda fique 
pronta? (Exemplo da introdução). 

r) Uma pessoa demora 2 dias para assentar pisos em uma sala quadrada de lado igual a 3 
melros. Quantos dias essa pessoa demoraria para assentar pisos em uma sala quadrada 
de lado igual a 6 metros? 



-........... 
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