
 

 

Tarefa 07 – Professora Juliana 
 
01. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que três medicamentos sejam ingeridos pelo paciente de 

acordo com a seguinte escala de horários: remédio A, de 2 em 2 horas, remédio B, de 3 em 3 horas e 
remédio C, de 6 em 6 horas. Caso o paciente utilize os três remédios às 8 horas da manhã, qual será o 
próximo horário de ingestão dos mesmos?  

 
02. As meninas da equipe de ginástica rítmica têm 15 arcos amarelos e 20 arcos azuis. Elas querem formar 

grupos com o mesmo número de meninas em cada um, todas com a mesma cor de arco. Quantas 
meninas, no máximo, pode ter cada grupo? Quantos grupos serão formados? 

 
03. Alguns cometas passam pela Terra periodicamente. O cometa A visita a Terra de 12 em 12 anos e o B, de 

32 em 32 anos. Em 2006, os dois cometas passaram por aqui. Em que ano os dois cometas passarão 
juntos pelo planeta novamente?  

 
04. Uma empresa de logística é composta de três áreas: administrativa, operacional e vendedores. A área 

administrativa é composta de 30 funcionários, a operacional de 48 e a de vendedores com 36 pessoas. Ao 
final do ano, a empresa realiza uma integração entre as três áreas, de modo que todos os funcionários 
participem ativamente. As equipes devem conter o mesmo número de funcionários com o maior número 
possível. Determine quantos funcionários devem participar de cada equipe e o número possível de equipes. 

 
05. Três ciclistas A, B e C treinam em uma pista. Eles partem de um ponto P da pista e completam uma volta 

na pista ao passarem novamente pelo mesmo ponto P. O ciclista A gasta 30 segundos, o ciclista B, 45 
segundos, e o ciclista C, 40 segundos, para dar uma volta completa na pista. Após quanto tempo, os três 
ciclistas passam juntos, no ponto P, pela terceira vez consecutiva?  
a) 18 min.  
b) 25 min.  
c) 30 min.  
d) 15 min.  
e) 20 min. 

 
 


