
 
 

1. Ao entrar em uma loja de pisos, Antônio percebeu que 5 caixas do 
porcelanato branco cobrem exatamente uma superfície de 23 m². 
a) Quantas caixas desse piso são necessárias para cobrir uma área de 69 m²? 
b) Se ele comprou 10 caixas, qual será a área coberta por esses pisos? 
 
2. A quitanda do senhor José resolveu fazer uma promoção para liquidar os 
abacaxis da banca: 3 abacaxis por R$ 13,00. 
a) Quanto Joaquim pagará se ele comprar 15 abacaxis. 
b) Se Joaquim dispõe de R$ 39,00 para realizar uma compra, quantos abacaxis 
ele conseguirá comprar? 
 
3. Benedito fará uma viagem de carro com a sua família. A autonomia do seu 
carro é de, em média, 27 km para cada 2 litros de combustível. 
a) Quantos litros de combustível ele gastará em uma viagem de 135 km? 
b) Se o tanque do carro possui 30 litros de combustível, qual será a distância que 
ele percorrerá? 
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