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Questões extras 
 
01. (G1 - ifce 2019)  Um médico, ao prescrever uma receita, determina que dois medicamentos sejam ingeridos pelo 

paciente de acordo com a seguinte escala de horários: remédio A,  de 6  em 6  horas, remédio B,  de 3  em 3  
horas. Caso, o paciente utilize os dois remédios às 10  horas da manhã, então a próxima ingestão dos dois juntos 
será às  
a) 17 h.     
b) 14 h.     
c) 15 h.     
d) 13 h.     
e) 16 h.     

 
02. (Fac. Albert Einstein – Medicina 2017)  Um torneio de xadrez terá alunos de 3  escolas. Uma das escolas levará 

120  alunos; outra, 180  alunos; e outra, 252  alunos. Esses alunos serão divididos em grupos, de modo que cada 
grupo tenha representantes das três escolas, e o número de alunos de cada escola seja o mesmo em cada grupo. 
Dessa maneira, o maior número de grupos que podem ser formados é  
a) 12     
b) 23     
c) 46     
d) 69     

 
03. (Pucpr 2016)  Um estagiário recebeu a tarefa de organizar documentos em três arquivos. No primeiro arquivo, 

havia apenas 42  contratos de locação; no segundo arquivo, apenas 30  contratos de compra e venda; no terceiro 
arquivo, apenas 18  laudos de avaliação de imóveis. Ele foi orientado a colocar os documentos em pastas, de 
modo que todas as pastas devem conter a mesma quantidade de documentos. Além de não poder mudar algum 
documento do seu arquivo original, deveria colocar na menor quantidade possível de pastas. O número mínimo 
de pastas que ele pode usar é:  
a) 13.       b) 15.       c) 26.       d) 28.       e) 30.     

 
04. (G1 – ifpe 2016)  Na Escola Pierre de Fermat, foi realizada uma gincana com o objetivo de arrecadar alimentos 

para a montagem e doação de cestas básicas. Ao fim da gincana, foram arrecadados 144  pacotes de feijão, 96  
pacotes de açúcar, 192  pacotes de arroz e 240  pacotes de fubá. Na montagem das cestas, a diretora exigiu que 
fosse montado o maior número de cestas possível, de forma que não sobrasse nenhum pacote de alimento e 
nenhum pacote fosse partido. 
 
Seguindo a exigência da diretora, quantos pacotes de feijão teremos em cada cesta?  
a) 1       b) 2        c) 3        d) 4        e) 5     

 
05. (G1 – ifal 2016)  Um ferreiro dispõe de duas barras de ferro de comprimentos 1,20 m  e 1,80 m.  Serrando essas 

barras, quantas barras menores e de máximo tamanho possível ele obterá ao final do processo?  
a) 10  barras de 30 cm.     
b) 20  barras de 30 cm.     
c) 5  barras de 60 cm.     
d) 10  barras de 60 cm.     
e) 5  barras de 360 cm.     

 
06. (Espm 2014)  As moedas de 10 e 25 centavos de real tem, praticamente, a mesma espessura. 162 moedas de 

10 centavos e 90 moedas de 25 centavos serão empilhadas de modo que, em cada pilha, as moedas sejam do 
mesmo tipo e todas as pilhas tenham a mesma altura. O menor número possível de pilhas é:   
a) 12      b) 13        c) 14       d) 15       e) 16    


