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QUESTÕES 
 

 

1. Calcule o mmc e o mdc dos números 20 e 30. 

 
2. Calcule o mmc e o mdc dos números 25 e 35. 

 
3. Calcule o mmc e o mdc dos números 20, 30 e 40. 
 

4. Calcule o mmc e o mdc dos números 25, 35 e 45. 
 

5. Um ônibus parte do terminal rodoviário de Brasília de 30 em 30 minutos, outro de 40 em 
40 minutos e outro de 50 em 50 minutos. Se partirem juntos agora, após quantos minutos 
vão partir juntos pela primeira vez? 

 
6. Uma parede de 250 cm de altura e 450 cm de comprimento será revestida de azulejos 

quadrados iguais. Desprezando-se a necessidade de deixar espaço entre os azulejos e 
supondo-se que não haverá perdas provenientes do corte deles, encontre a maior dimensão 
de cada peça de azulejo para que não haja necessidade de cortar nenhum deles. 

 
7. (Famema)  Sílvia e Márcio moram em cidades diferentes no interior. Sílvia vai à capital uma 

vez a cada 10 dias, e Márcio vai à capital uma vez a cada 12 dias. A última vez em que eles 
se encontraram na capital foi um sábado. O próximo encontro dos dois na capital ocorrerá 

em  
a) uma terça-feira.    
b) uma quarta-feira.    

c) um domingo.     
d) um sábado.    

e) uma segunda-feira.    
 

8. (G1 - ifce)  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) 17h    
b) 14h    

c) 15h    
d) 13h    

e) 16h    
 

9. (Ufrgs) Considere as afirmações sobre números inteiros. 

 
I. Todo número primo é ímpar. 

II. Se a é um número múltiplo de 3, então 2a é múltiplo de 6. 
III. Se a é um número par, então a2 é um número par. 
 

Quais estão corretas?  
a) Apenas I.     

b) Apenas II.     
c) Apenas III.    
d) Apenas II e III.     

e) I, II e III.    
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10. (Fuvest)  Sejam a e b dois números inteiros positivos. Diz-se que a e b são equivalentes se 

a soma dos divisores positivos de a coincide com a soma dos divisores positivos de b. 
 

Constituem dois inteiros positivos equivalentes:   
a) 8 e 9.    

b) 9 e 11.    
c) 10 e 12.    
d) 15 e 20.    

e) 16 e 25.    
 

11. (Fac. Albert Einstein - Medicina)  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    

 
12. (G1 - cp2)  Isabela, de cinco anos, estava com febre e muita tosse. Ana, sua mãe, resolveu 

levá-la ao pediatra, que prescreveu o seguinte tratamento: 

 
- xarope “A”, de dez em dez horas, somente enquanto a tosse persistisse; 

- antitérmico “B”, de seis em seis horas, apenas enquanto a febre perdurasse; 
- antibiótico “C”, de oito em oito horas, durante dez dias ininterruptos. 

 
Sua mãe, muito precavida, logo após comprar toda a medicação, começou o tratamento, 
dando à menina uma dose (simultânea) dos três medicamentos, às 16 horas do dia 

01/10/2016. 
 

Ana também elaborou uma tabela, em que ia anotando todos os horários em que a filha 
tomava cada um dos remédios. Sabe-se que a febre desapareceu ao final do terceiro dia 
completo de tratamento (72 horas), mas a tosse só acabou definitivamente após cinco dias 

inteiros de uso do xarope. 
 

Sendo assim, podemos afirmar que, no dia 03/10/2016, às 16 horas, a menina tomou, 
simultaneamente, os medicamentos  
a) A, B e C.    

b) A e B.    
c) B e C.    

d) A e C.    
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


