
 

 

Tarefa Mínima 18 – 7º Ano – Matemática 

Prof. Juliana 
 
01. Em uma casa há quatro lâmpadas. A primeira acende a cada 27 horas, a segunda acende a cada 45 horas, 

a terceira acende a cada 60 horas e a quarta só acende quando as três estão acesas ao mesmo tempo. De 
quantas em quantas horas a quarta lâmpada vai acender? 

 
02. Três viajantes partem em um mesmo dia de uma cidade A. Cada um desses três viajantes retorna à cidade 

A exatamente a cada 30, 48 e 72 dias, respectivamente. Qual o número mínimo de dias transcorridos para 
que os três viajantes estejam juntos novamente na cidade A? 

 
03. Em um certo país, as eleições para presidente ocorrem de 6 em 6 anos e para senador de 4 em 4 anos. Em 

2016 essas eleições coincidiram. Quando essas eleições voltarão coincidirem novamente? 
 

04 João foi viajar com a turma do bairro. Qual o número mínimo de pessoas que havia na viagem, se podemos 
contar de 8 em 8 ou de 10 em 10? 

 
05. Em um torneio há 72 meninos e 48 meninas. A professora quer formar grupos só de meninos ou só de 

meninas, com a mesma quantidade de alunos e o maior número possível. Quantos alunos terá em cada um 
desses grupos? Quanto grupos serão ao todo? 

 

06. Regina possui 3 pedaços de fita de 6 cm, 12 cm e 15 cm, que serão utilizados na confecção de alguns 
enfeites. Ela pretende cortá-los em pedaços do maior tamanho possível, de forma que não haja sobras e 
que todos os pedaços tenham o mesmo tamanho. Quantos pedaços de fita serão obtidos ao todo? Qual a 
medida de cada pedaço de fita? 

 
07. O senhor Sebastião tem uma banca de frutas na feira. Nela há uma penca com 18 bananas e outra com 24 

bananas. Ele quer dividir as duas em montes iguais. Qual é o maior número possível de bananas em cada 

monte? Quantos montes terão ao todo? 
 
08. Em um mercado, o proprietário deseja estocar, em quantidades iguais, 72 garrafas de água, 48 de suco e 

36 de mel em caixas com o maior número possível de garrafas, sem misturá-las e sem que sobre ou falte 
garrafas. Qual deve ser a quantidade de garrafas por caixa? Quantas caixas serão ao todo? 

 

09. Duas estradas se encontram formando um T e têm 2940 metros e 1680 metros, respectivamente, de 
extensão. O ponto de encontro divide a estrada menor em duas partes iguais. Pretende-se colocar postes 
de alta tensão ao longo das estradas, de modo que exista um poste em cada extremidade do trecho 
considerado e um poste no encontro das duas estradas. Exige-se que a distância entre cada dois postes 
seja a mesma e a maior possível. Qual a quantidade de postes a serem utilizados? 

 

10. Dois irmãos pescadores, tem seus respectivos barcos, e vão para o mar no mesmo dia. O irmão mais novo 

volta para casa a cada 20 dias e o mais velho, a cada 15 dias. Em quantos dias se encontrarão em casa 
pela primeira vez?   

 
11. O senhor Rubens toma um comprimido de 4 em 4 horas e uma colher de xarope de 6 em 6 horas. Às dez 

horas da manhã, ele tomou os dois remédios. A que horas ele voltará, novamente, a tomar os dois 
remédios juntos? 

 

12. Dois rolos de corda, um de 200 metros e ouro de 240 metros de comprimento, precisam ser cortados em 
pedaços iguais e no maior tamanho possível. Qual o tamanho de cada pedaço e quantos pedaços serão 
obtidos? 

 
13. Em um aeroporto, os aviões para Curitiba saem de 3 em 3 horas, e para Porto Seguro, de 5 em 5 horas. 

Um avião para Curitiba e um avião para Porto Seguro partiram ao mesmo tempo às 7h20min. A que horas 

haverá um avião para Curitiba e um para Porto Seguro partindo ao mesmo tempo?  

 
14. Joana tinha um armário com uma coleção de ovos decorativos. João, seu marido, desastradamente 

tropeçou nele e quebrou todos os ovos. Ele se desculpou e disse que iria cobrir o prejuízo da esposa, então 
perguntou para ela quantos ovos havia.  
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- Não lembro exatamente... – disse Joana. Só lembro que quando eu os juntava de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 

4, 5 em 5, 6 em 6 sempre sobrava 1. Mas quando os juntava de 7 em 7 não sobrava nenhum... 
Joao pensou por um instante e logo disse: 

- Ah sim, já sei! Vou ali comprá-los e já volto! 
Quantos ovos o João teve que comprar? 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


