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QUESTÕES 
 

1. (G1 - cftrj) Qual das alternativas abaixo indica uma afirmação verdadeira?  

 
a) Todo múltiplo de 7 é um número ímpar.  
b) Todo número ímpar é múltiplo de 7.  

c) Todo número par é múltiplo de 8.  
d) Todo múltiplo de 8 é um número par.  

 
2. (G1 - ifpe) 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  

 

3. (Espm) As soluções inteiras e positivas da equação xyz = 30, com x y z   são dadas por 

ternas ordenadas (a, b, c). Essas soluções são em número de:   

 
a) 4 

b) 6 
c) 12 
d) 24 

e) 48 
 

4. (G1 - cftrj) João faz caminhada a cada 4 dias. Pedro, vizinho de João, faz caminhada no 
mesmo local, a cada 6 dias. Considerando que Pedro e João se encontraram hoje fazendo 

caminhada, eles se encontrarão novamente daqui a ndias. Qual das alternativas abaixo indica 
um valor possível para n? 
 

a) 30 
b) 32 

c) 36 
d) 42 
 

5. (G1 - ifal) 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. 
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6. (Upe) Em um dos lados de um parque em formato retangular de uma cidade, existem 19 
árvores plantadas em linha reta e igualmente espaçadas umas das outras. 

 
Se a distância entre a terceira e a sexta árvore é de 750 metros, qual a distância entre a 

primeira e a última árvore?  
 

a) 3.500 metros  
b) 4.000 metros.  
c) 4.500 metros.  

d) 4.750 metros.  
e) 5.000 metros  

 
7. (Espm) 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 
 
8. (Enem 2ª aplicação) Em uma plantação de eucaliptos, um fazendeiro aplicará um 

fertilizante a cada 40 dias, um inseticida para combater as formigas a cada 32 dias e um 
pesticida a cada 28 dias. Ele iniciou aplicando os três produtos em um mesmo dia. 

 
De acordo com essas informações, depois de quantos dias, após a primeira aplicação, os três 
produtos serão aplicados novamente no mesmo dia?  

 
a) 100 

b) 140 
c) 400 
d) 1.120 

e) 35.840 
 

9. (Unifor) O dia 04 de julho de um certo ano ocorreu numa sexta-feira. Então, 06 de 
fevereiro do ano seguinte foi:   
 

a) segunda-feira   
b) terça-feira   

c) quarta-feira   
d) quinta-feira   

e) sexta-feira  
 
10. (Espm) Uma parede retangular pode ser totalmente revestida com ladrilhos retangulares 

de 30 cm por 40 cm ou com ladrilhos quadrados de 50 cm de lado, inteiros, sem que haja 
espaço ou superposição entre eles. A menor área que essa parede pode ter é igual a:  

 
a) 4,5 m2 
b) 2,5 m2 

c) 3,0 m2 
d) 4,0 m2 

e) 3,5 m2 
 
 

 
 

 
 
 



 
11. (Udesc) Maria recebeu alta do hospital, mas deverá continuar o tratamento em casa por 
mais 30 dias completos. Para isso, ela deverá tomar o remédio A a cada 4 horas, o B a cada 5 

horas e o C a cada 6 horas. Em casa, Maria iniciou o tratamento tomando o remédio A, o B e o 
C no mesmo horário. Supondo que ela atendera rigorosamente às recomendações médicas 

quanto ao horário da ingestão dos medicamentos, então o número de vezes em que os três 
remédios foram ingeridos simultaneamente foi:  

 
a) 12 vezes  
b) 13 vezes  

c) 1 vez  
d) 6 vezes  

e) 7 vezes  
 
12. (G1 - utfpr) Três vendedores viajam a serviço para uma empresa. O primeiro viaja de 12 

em 12 dias, o segundo de 16 em 16 dias e o terceiro de 20 em 20 dias. Se todos viajarem 
hoje, calcule daqui quantos dias eles voltarão a viajar no mesmo dia.  

 
a) 220 dias.  
b) 120 dias.  

c) 240 dias.  
d) 250 dias.  

e) 180 dias.  
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


