
 

 

 
TAREFA MÍNIMA 9 – MATEMÁTICA – 7º ANO – MARIO JONAS 

 
01. Natália é uma funcionária da Secretaria da Saúde de Grão Mogol (MG). Ela recebe R$ 900,00 por 20 horas 

de trabalho. Se ela trabalhar 30 horas, quanto receberá?  
 
02. No Posto de Saúde Familiar (PSF) do bairro onde Helena mora, foi constatado que a enfermeira leva em 

média 7 minutos para fazer a triagem com 4 pacientes. Qual o tempo que ela gastará para fazer a triagem 
com 28 pacientes?  

 
03. Um estagiário da Secretaria Municipal de Saúde ganha R$ 920,00 por 18 dias de trabalho. Quanto esse 

mesmo estagiário ganharia se trabalhasse 13 dias?  
 
04. Um médico do Hospital São Lucas recebe R$ 120,00 por 2 procedimentos realizados. Quanto ganharia se 

realizasse 16 procedimentos? 
 
05. Para realizar uma pesquisa, 30 alunos do curso técnico de Gerência em Saúde foram selecionados para 

aplicação dos questionários. Eles levaram 8 dias para aplicação de todos os questionários da atividade. 
Quantos alunos seriam necessários para aplicar os mesmos questionários em 4 dias?  

 
06. Em uma escola pública com 800 crianças, há merenda para 45 dias. Quanto tempo durará a merenda se a 

escola receber mais 100 crianças?  
 
07. Para uma campanha de vacinação, a Secretaria de Saúde designou 450 funcionários para atender a 

população durante 18 dias. Quantos dias seriam necessários se a equipe fosse aumentada para 900 
funcionários?  

 
08. Uma clínica possui 850 funcionários e, para servir almoço a todos eles, comprou de uma empresa de 

alimentação refeições individuais durante 25 dias. Se essa clínica tivesse mais 400 funcionários, a 
quantidade de refeições já adquiridas seria suficiente para quantos dias? 

 
09. Para encher um tanque de 10 mil litros, leva-se 4 horas. Para abastecer tal tanque com apenas 2500 litros, 

qual o tempo necessário?  
 
10. Uma máquina varredeira limpa uma área de 5.100 m2 em 3 horas de trabalho. Nas mesmas condições, em 

quanto tempo limpará uma área de 11.900 m2?  
 
11. Para atender todas as ligações feitas a uma empresa, 3 telefonistas, atendem em média, 125 ligações 

diárias (cada uma delas). Aumentando-se para 5 o número de telefonistas, quantas ligações atenderá 
diariamente cada uma delas em média?  

 
12. Em 15 minutos eu consigo descascar 2kg de batatas. Em uma hora conseguirei descascar quantos 

quilogramas?  
 
13. Com a velocidade de 75 Km/h, um ônibus faz um trajeto em 40 min. Devido a um congestionamento, esse 

ônibus fez o percurso de volta em 50 min. Qual a velocidade média desse ônibus?  
 
14. Preciso comprar 120 litros de refrigerante para servir numa festa. Se optar por refrigerantes de 2 litros, 

terei que comprar 60 garrafas. Se optar por refrigerantes de 3 litros, quantas garrafas deverei comprar?  
 
15. A comida que restou para 3 náufragos seria suficiente para alimentá-los por 12 dias. Um deles resolveu 

saltar e tentar chegar em terra nadando. Com um náufrago a menos, qual será a duração dos alimentos?  
 
16. Um trem com 4 vagões transporta 720 pessoas. Para transportar 1260 pessoas, quantos vagões seriam 

necessários? 
 


