
 

 

TAREFA MÍNIMA 11 – MATEMATICA – 7º ANO – MARIO JONAS 
 
01. Um caminhão percorre 1.116 km em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Quantos quilômetros percorrerá 10 

dias, correndo 14 horas por dia?  
 
02. Uma certa máquina, funcionando 4 horas por dia, fábrica 12.000 pregos durante 6 dias. Quantas horas por 

essa máquina deveria funcionar para fabricar 20.000 pregos em 20 dias?  
 
03. Um ciclista percorre 75km em 2 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias faria uma viagem 200 

km, pedalando 4 horas por dia?  
 
04. Foram empregados 4 kg de fio para tecer 14 m de fazenda de 0,8 m de largura. Quantos quilogramas 

serão precisos para produzir 350 m de fazenda com 1,2 m de largura?  
 
05. Em 30 dias, uma frota de 25 táxis consome 100.000 l de combustível. Em quantos dias uma frota de 36 

táxis consumiria 240.000 de combustível?  
 
06. Um folheto enviado pela Sabesp informa que uma torneira, pingando 20 gotas por minuto, em 30 dias, 

ocasiona um desperdício de 100 l de água. Na casa de Helena, uma torneira esteve pingando 30 gotas por 
minuto durante 50 dias. Calcule quantos litros de água foram desperdiçados.  

 
07. Numa fábrica de calçados, trabalham 16 operários que produzem, em 8 horas de serviço diário, 240 pares 

de calçados. Quantos operários São necessários para produzir 600 pares de calçados por dia, com 10 horas 
de trabalho diário?  

 
08. Meia dúzia de datilógrafos preparam 720 páginas em 18 dias. Em quantos dias 8 datilógrafos, com a 

mesma capacidade dos primeiros, prepararão 800 páginas?  
 
09. Para erguer um muro com 2,5 m de altura e 30 m de comprimento, certo número de operários levou 24 

dias. Em quantos dias esse mesmo número de operários ergueria um muro de 2 m de altura e 25 m de 
comprimento?  

 
10. Um automóvel, com velocidade média de 60 km/h, roda 8 h por dia e leva 6 dias para fazer certo percurso. 

Se a sua velocidade fosse de 80 km/h e se rodasse 9 horas por dia, em quanto tempo ele faria o mesmo 
percurso?  

 
11. Dois carregadores levam caixas do depósito para um caminhão. Um deles leva 4 caixas por vez e demora 3 

minutos para ir e voltar. O outro leva 6 caixas por vez e demora 5 minutos para ir e voltar. Enquanto o 
mais rápido leva 240 caixas, quantas caixas leva o outro?  

 
12. O consumo de 8 lâmpadas, acesas durante 5 horas por dia, em 18 dias, é de 14 quilowatts. Qual será o 

consumo em 15 dias, deixando apenas 6 dessas lâmpadas acesas durante 4 horas por dia? 
 
13. Em 6 dias, 6 galinhas botam 6 ovos. Quantos ovos botam 12 galinhas em 12 dias?  
 
14. Se 5 gatos pegam 5 ratos em 5 minutos, 100 gatos pegam 100 ratos em quantos minutos?  
 
15. (UNIV. Brasília) Com 16 máquinas de costura aprontaram 720 uniformes em 6 dias de trabalho. Quantas 

máquinas serão necessárias para confeccionar 2.160 uniformes em 24 dias?  
 
16. (USP – SP) Uma família composta de 6 pessoas consome em 2 dias 3 kg de pão. Quantos quilos de pão 

serão necessários para alimentá-la durante 5 dias, estando ausentes 2 pessoas?  
 


