
 

 

Tarefa Mínima 16 – 7º Ano – Matemática 

Prof. Juliana 
 
01. As meninas da equipe de ginástica rítmica têm 15 arcos amarelos e 20 arcos azuis. Elas querem formar 

grupos com o mesmo número de meninas em cada um, todas com a mesma cor de arco. Quantas 
meninas, no máximo, pode ter cada grupo? Quantos grupos serão formados? 

 
02. Numa pista de videogame, um carrinho dá uma volta completa em 30 segundos, outro, em 45 segundos e 

um terceiro carrinho, em 1 minuto. Partindo os três do mesmo ponto P, no mesmo instante T, quando os 
três se encontrarem novamente, qual o número de voltas que o mais rápido terá dado? 

 
03. Em uma floricultura, há menos de 65 botões de rosas e um funcionário está encarregado de fazer 

ramalhetes, todos com a mesma quantidade de botões. Ao iniciar o trabalho, esse funcionário percebeu 
que se colocasse em cada ramalhete 3, 5 ou 12 botões de rosas, sempre sobrariam 2 botões. Qual o 

número de botões de rosas? 
 
04. Em uma arvore de natal, três luzes piscam com frequência diferentes. A primeira pisca a cada 4 segundos, 

a segunda a cada 6 segundos e a terceira a cada 10 segundos. Se, num dado instante, as luzes piscam ao 
mesmo tempo, após quantos minutos voltarão, a piscar juntas? 

 
05. Alguns cometas passam pela Terra periodicamente. O cometa A visita a Terra de 12 em 12 anos e o B, de 

32 em 32 anos. Em 2006, os dois cometas passaram por aqui. Em que ano os dois cometas 
passarão juntos pelo planeta novamente?  

 
06. Um empreiteiro deseja construir um prédio em um terreno retangular de dimensões 216 metros por 414 

metros. Para isso, deverá cercá-lo com estacas. Se ele colocar uma estaca em cada canto do terreno e 
utilizar sempre a mesma distância entre duas estacas consecutivas, qual será a quantidade mínima de 
estacas a serem utilizadas? 

 
07. Carlos tem um certo número de moedas. Contando-se de 12 em 12 ou de 18 em 18, sempre sobram 7 

moedas. Qual o número mínimo de moedas que Carlos possui? 
 
08. Três ciclistas A, B e C treinam em uma pista. Eles partem de um ponto P da pista e completam uma volta 

na pista ao passarem novamente pelo mesmo ponto P. O ciclista A gasta 30 segundos , o ciclista B, 45 

segundos, e o ciclista C, 40 segundos, para dar uma volta completa na pista. Após quanto tempo, os três 
ciclistas passam juntos, no ponto P, pela terceira vez consecutiva?  

 
09. Nicolau mora sozinho em uma cidade do interior. Para evitar que fique muito tempo só, seus amigos 

combinaram de visitá-lo da seguinte forma: 
 Maria Antônia o visita a cada 15 dias; 

 Bárbara a cada 18 dias; 

 Laperriere a cada 30 dias. 
 

Supondo que eles se encontram hoje na casa de Nicolau, daqui a quantos dias será o próximo encontro? 
 
10. A figura mostra a planta de uma chácara cujas divisas medem 144, 168, 192 e 216 metros. O proprietário 

deseja plantar coqueiros ao longo das divisas, de modo que a distância entre cada coqueiro e o seguinte 
seja a maior possível. Calcule quantos coqueiros são necessários para o plantio. 
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11. Um tenente, um sargento e um cabo estão de serviço hoje. Daqui a quantos dias estarão de serviço 

novamente juntos, sabendo-se que o tenente revesa seu turno de 12 em 12 dias, o sargento, de 8 em 8 
dias, e o cabo, de 6 em 6 dias? 

 
12. Uma pessoa tem quatro barras de ferro com os seguintes comprimentos: 15 metros, 25 metros, 30 metros 

e 35 metros. Cortando-as em pequenas barras de mesmo comprimento e do maior tamanho possível, sem 
inutilizar nenhum pedaço, quantas pequenas barras essa pessoa obterá? Qual será o tamanho de cada uma 
delas? 

 

13. Uma senhora e sua filha caminham sempre em volta de uma praça. A mãe gasta, em média, 8 minutos 
para dar a volta completa na praça e sua filha, que anda mais rápido, gasta, em média 5 minutos. Hoje, 
elas caminharam juntas e começaram a caminhar de determinado ponto, cada uma no seu ritmo. Quanto 
tempo depois elas se encontraram novamente no ponto de partida? 

 
14. A balconista de uma loja recebeu um rolo de fita de cetim com 360 centímetros de fita e um rolo com 420 

centímetros de fita. Ela deve cortar as fitas desses dois rolos em pedaços do mesmo tamanho, que deve 

ser o maior possível. Quantos pedaços de fita serão obtidos? Quanto deverá medir cada pedaço de fita? 
 


