
 

 

Tarefa Mínima 05 - 9° ano – Matemática 

 
Prof. Roberta 

 
01. Oito metalúrgicos produzem 400 peças em 6 dias. Quantos metalúrgicos são necessários para produzir 300 

peças em 3 dias?  
 
02. Uma máquina produz 450 painéis de medida de área de 2m² cada um, trabalhando 6 horas por dia, 

durante 5 dias. Quantos painéis de medida de área 3m² essa máquina produzirá trabalhando durante 6 
dias, 5 horas por dia?  

 
03. Em uma república de estudantes, moram 8 pessoas, que gastam R$1280,00 com alimentação a cada 4 

dias. Se chegarem mais 2 pessoas, mantendo a mesma despesa por pessoa, então a quantia de R$1600,00 
para alimentação será suficiente para quantos dias? 

 
04. Uma máquina trabalhando durante 6 minutos, produz 80 peças. Se for usada uma máquina com o dobro 

de potência, então em quanto tempo ela produzirá 120 peças? (Sugestão: Utilize 1 para a potência da 
primeira máquina e 2 para a potência da segunda)  

 
05. Vinte funcionários pavimentam uma estrada com medida de comprimento de 6km, em 15 dias. Quantos 

funcionários serão necessários para pavimentar uma estrada com medida de comprimento de 8km em 10 

dias?  
 
06. Trabalhando 8 horas por dia, os 3000 funcionários de uma indústria automobilística, com o mesmo ritmo 

de trabalho, produzem 600 veículos em 30 dias. Quantos dias serão necessários para que 1500 desses 

operários produzam 400 veículos, trabalhando 10 horas por dia?  
 
07. Para cobrir o piso de uma sala, foram necessárias 750 peças retangulares de cerâmica com lados de 

medida de comprimento 45cm por 8cm. Quantas peças com lados de medida de comprimento de 40cm por 
7,5 serão necessárias para cobrir um piso cuja área é o dobro da anterior?  

 
08. Cinquenta e quatro operários, trabalhando 5 horas por dia, levaram 45 dias para construir um jardim 

retangular com lados de medida de comprimento de 225m por 180m. Quantos operários serão necessários, 
se trabalharem 12 horas por dia, em 18 dias, num jardim de lados com medida 195m por 120m?  

 
09. Uma equipe de 4 operários, trabalhando 8 horas por dia, realiza uma obra em 60 dias. Se fossem 6 

operários, trabalhando 5 horas diárias e mantendo o mesmo ritmo, em quantos dias eles realizariam a 
mesma obra?  

 
10. Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5 400 camisetas por dia, com 

uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova coleção 

e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, 
aumentando a demanda diária para 21 600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa 
aumentou o quadro de funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária de trabalho necessita ser 
ajustada. Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga 
atender a demanda?  

 


