
 

 

Tarefa Mínima 08 – 7º Ano – Matemática 

Prof. Mário 
 
01. Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? 
 
02. Com 8 eletricistas podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas, 

para fazer o mesmo trabalho?  
 

03. Com 6 pedreiros podemos construir uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a 
mesma parede?  

 
04. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 

refrigerantes?  
 

05. Quatro marceneiros fazem um armário em 18 dias. Em quantos dias 9 marceneiros fariam o mesmo 
armário?  

 
06. Trinta operários constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias 40 operários construiriam essa casa?  
 
07. Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Quantas horas levará para despejar 

600 litros?  

 
08. Na construção de uma escola foram gastos 15 caminhões de 4 m³ de areia. Quantos caminhões de 6 m³ 

seriam necessários para fazer o mesmo trabalho?  
 

09. Com 14 litros de tinta podemos pintar uma parede de 35 m². Quantos litros são necessários para pintar 
uma parede de 15 m²?  

 

10. Um ônibus, a uma velocidade média de 60 km/h, fez um percurso em 4 horas. Quanto tempo levará, 
aumentando a velocidade média para 80 km/h?  

 
11. Para obter 28 Kg de farinha, são necessários 40 Kg de trigo. Quantos quilogramas do mesmo trigo são 

necessários para obter 7 Kg de farinha?  
 

12. Cinco pedreiros fazem uma casa em 30 dias. Quantos dias levarão 15 pedreiros para fazer a mesma casa?  
 
13. Uma máquina produz 100 peças em 25 minutos. Quantas peças produzirá em 1 hora?  
 
14. Um automóvel faz um percurso de 5 horas à velocidade média de 60 km/h. Se a velocidade média fosse de 

75 km/h, quantas horas gastaria para fazer o mesmo percurso?  

 

15. Uma máquina fabrica 5.000 alfinetes em 2 horas. Quantos alfinetes ela fabricará em 7 horas?  
 
16. Quatro quilogramas de um produto químico custam R$ 24.000,00. Quanto custarão 7,2Kg desse mesmo 

produto? 
 


