
 

 

TAREFA MÍNIMA 15 – MATEMÁTICA – MÁRIO JONAS – 9º ANO 
 
01. Em uma fábrica, constatou-se que eram necessários 8 dias para produzir certo no de aparelhos, utilizando-

se os serviços de 7 operários, trabalhando 3 horas a cada dia. Para reduzir a dois dias o tempo de 
produc ̧ão, é necessário :  
a) triplicar o no de operários 
b) triplicar o no de horas trabalhadas por dia 
c) triplicar o no de horas trabalhadas por dia e o no de operários 
d) duplicar o no de operários  
e) duplicar o no de operários e o número de horas trabalhadas por dia  

 
02. Uma obra será executada por 13 operários (de mesma capacidade de trabalho) trabalhando durante 11 

dias com jornada de trabalho de 6 horas por dia. Decorridos 8 dias do início da obra 3 operários adoeceram 
e a obra deverá ser concluída pelos operários restantes no prazo estabelecido anteriormente. Qual deverá 
ser a jornada diária de trabalho dos operários restantes nos dias que faltam para a conclusão da obra no 
prazo previsto?  

 
03. Uma fazenda tem 30 cavalos e ração estocada para alimentá-los durante 2 meses. Se forem vendidos 10 

cavalos e a ração for reduzida à metade. Os cavalos restantes poderão ser alimentados durante quantos 
meses?  

 
04. Em um laboratório de Química, trabalham 16 químicos e produzem em 8 horas de trabalho diário, 240 

frascos de uma certa substância. Quantos químicos são necessários para produzir 600 frascos da mesma 
substância, com 10 horas de trabalho por dia?  

 
05. Se K abelhas, trabalhando K meses do ano, durante K dias do mês, durante K horas por dia, produzem K 

litros de mel; então, o número de litros de mel produzidos por W abelhas, trabalhando W horas por dia, em 
W dias e em W meses do ano será: 

 
06. Um grupo de jovens, em 16 dias, fabricam 320 colares de 1,20 m de cada. Quantos colares de 1,25 m 

serão fabricados em 5 dias?  
 
07. Um trem percorreu 200 km em certo tempo. Se tivesse aumentado sua velocidade em 10 km/h, teria 

percorrido essa distância em 1 hora menos. Determinar a velocidade do trem, em km/h.  
 


