
 

 

 
TAREFA MÍNIMA 13 – MATEMATICA – 7º ANO – MARIO JONAS 

 
01. Uma olaria produz 1470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirá em 10 

dias, trabalhando 8 horas por dia?  
 
02. Oitenta pedreiros constroem 32 m de muro em 16 dias. Quantos pedreiros serão necessários para construir 

16 m de muro em 64 dias?  
 
03. Um ônibus percorre 2232 km em 6 dias, correndo 12 horas por dia. Quantos quilômetros percorrerá em 10 

dias, correndo 14 horas por dia?  
 
04. Numa fábrica, 12 operários trabalhando 8 horas por dia conseguem fazer 864 caixas de papelão. Quantas 

caixas serão feitas por 15 operários que trabalhem 10 horas por dia?  
 
05. Vinte máquinas, trabalhando 16 horas por dia, levam 6 dias para fazer um trabalho. Quantas máquinas 

serão necessárias para executar o mesmo serviço, se trabalharem 20 horas por dia, durante 12 dias?  
 
06. Numa indústria têxtil, 8 alfaiates fazem 360 camisas em 3 dias. Quantos alfaiates são necessários para que 

sejam feitas 1080 camisas em 12 dias?  
 
07. Um ciclista percorre 150 km em 4 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias faria uma viagem de 

400 km, pedalando 4 horas por dia?  
 
08. Uma máquina fabricou 3200 parafusos, trabalhando 12 horas por dia, durante 8 dias. Quantas horas 

deverá trabalhar por dia para fabricar 5000 parafusos em 15 dias?  
 
09. Uma máquina produz 100 peças em 25 minutos. Quantas peças produzirá em 1 hora?  
 
10. Uma bomba retira de um reservatório 2 metros cúbicos de água em 30 minutos. Quanto tempo levará para 

retirar 9 metros cúbicos de água?  
 
11. Um automóvel faz um percurso de 5 horas à velocidade média de 60 km/h. Se a velocidade fosse de 75 

km/h, quantas horas gastaria para fazer o mesmo percurso?  
 
12. Uma máquina fabrica 5000 alfinetes em 2 horas. Quantos alfinetes ela fabricará em 7 horas?  
 
13. Quatro quilogramas de um produto químico custam R$24,00. Quantos custarão 7,2 kg desse mesmo 

produto?  
 
14. Oito operários fazem uma casa em 30 dias. Quantos dias gastarão 12 operários para fazer a mesma casa?  
 
15. Uma torneira despeja 2700 litros de água em 1 hora e meia. Quantos litros despeja em 14 minutos?  
 
16. Quinze homens fazem um trabalho em 10 dias. Desejando-se fazer o mesmo trabalho em 6 dias, quantos 

homens serão necessários?  
 
 


