
FORMULÁRIO DE TAREFA MÍNIMA 

 
 
 
 

QUESTÕES 
 

1. (Espm)  Dividindo-se o número natural Npor 13, obtém-se quociente Qe resto R. 

Aumentando-se 2  unidades no dividendo e mantendo-se o divisor, o quociente aumenta de 1 
unidade e a divisão é exata. 
 

Sabendo-se que Q + R = 16, podemos afirmar que os divisores primos de Nsão:  
a) 2 e 19 

b) 2,3 e 13 
c) 3 e 17 
d) 3,5 e 7 

e) 5 e 11 
 

2. (G1 - cftrj)  Joãozinho observou que o número de meninas de sua turma dividido pelo 
número de meninos dessa mesma turma é 0,88. Qual é o menor número possível de alunos 
(meninos e meninas) dessa turma?  

a) 88 
b) 64 

c) 50 
d) 47 

 
3. (Enem-adaptada)  Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens 
secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. Um número Né dado pela 

expressão x y z2 5 7 ,   na qual x,ye zsão números inteiros não negativos. Sabe-se que Né 

múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. 
 

O número de divisores positivos de N, diferentes de N,  é  

a) x y z   

b) (x 1) (y 1)    

c) x y z 1    

d) (x 1) (y 1) z     

e) (x 1) (y 1) (z 1) 1       

 

4. (Enem PPL)  Uma loja decide premiar seus clientes. Cada cliente receberá um dos seis 
possíveis brindes disponíveis, conforme sua ordem de chegada na loja. Os brindes a serem 
distribuídos são: uma bola, um chaveiro, uma caneta, um refrigerante, um sorvete e um CD, 

nessa ordem. O primeiro cliente da loja recebe uma bola, o segundo recebe um chaveiro, o 
terceiro recebe uma caneta, o quarto recebe um refrigerante, o quinto recebe um sorvete, o 

sexto recebe um CD, o sétimo recebe uma bola, o oitavo recebe um chaveiro, e assim 
sucessivamente, segundo a ordem dos brindes. 
 

O milésimo cliente receberá de brinde um(a)  
a) bola.  

b) caneta.  
c) refrigerante.  
d) sorvete.  

e) CD.  
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5. (G1 - cftrj)  Qual é a soma dos nove primeiros números naturais primos?   
a) 87   

b) 89   
c) 93   

d) 100  
 
6. (Ufpr)  No ano de 2018, a densidade populacional da cidade de Curitiba foi estimada em 

4.406,96 habitantes por quilômetro quadrado. Supondo que a área territorial da cidade seja 
de 435 km2, o número que mais se aproxima da população estimada de Curitiba em 2018 é:  

a) 1.916.610 
b) 1.916.760 
c) 1.917.027 

d) 1.917.045 
e) 1.917.230 

 
7. (G1 - ifpe)  O Sr. João percebeu que uma torneira, no quintal da sua casa, estava com um 
pequeno vazamento. O neto dele, Gabriel, observou que a torneira gotejava 10 vezes a cada 

20 segundos. Utilizando uma seringa plástica, Gabriel concluiu que as gotas sempre tinham o 
volume igual a 0,4 mL. Em um intervalo de 2 horas, até consertar a torneira, quantos 

mililitros de água foram desperdiçados no total?  
a) 1.400 mL 
b) 1.420 mL 

c) 1.480 mL 
d) 1.460 mL 

e) 1.440 mL 
 
8. (Enem)  Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a 

imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos, por uma cor 
mais escura, dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora, permanentemente, o 

número de assentos já vendidos e compara-o com o número total de assentos do ônibus para 
avaliar a necessidade de alocação de veículos extras. 
Na imagem tem-se a informação dos assentos já vendidos e dos ainda disponíveis em um 

determinado instante. 
 

 
 
A razão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos desse ônibus, no 

instante considerado na imagem, é  

a) 
16

42
 

b) 
16

26
 

c) 
26

42
 

d) 
42

26
 

e) 
42

16
 

 

 



 
 
9. (Enem)  Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. No 

instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% de sua capacidade. A cada segundo 

caem 5 gotas de água da torneira, e uma gota é formada, em média, por 25 10 mL  de água. 

 

Quanto tempo, em hora, será necessário para encher completamente o balde, partindo do 
instante atual?  

a) 12 10  

b) 11 10  

c) 22 10  

d) 21 10  

e) 31 10  

 
10. (G1 - ifpe)  As escalas apresentam uma razão entre a representação através de um mapa, 
um modelo, uma foto, e a medida real correspondente. Por exemplo, quando, na planta de 

uma casa, temos a escala 1:100, queremos dizer que cada 1 cm representado na planta 
corresponde a 100 cm na realidade. Acerca desse assunto, analise a situação seguinte: um 

grupo de cartógrafos decide imprimir um mapa das regiões da Zona da Mata e do Agreste do 
estado de Pernambuco. Eles querem que, no mapa, a distância entre as cidades Recife e 
Caruaru seja de 7 cm. Sabendo que a distância real é de, aproximadamente, 140 km, qual 

deve ser a escala utilizada no mapa?  
a) 1:20.000 

b) 1:200.000 
c) 1:2.000.000 
d) 1:2.000 

e) 1:200 
 


