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Lista 5 

 
01. Um comerciante vende balas em pacotinhos, sempre com a mesma quantidade. Ao fazer isso, 

percebeu que dentre as balas que possuía poderia colocar 8, 12 ou 20 balas em cada pacote. Nessas 
condições, determine o número mínimo de balas que o comerciante dispunha. 

 
02. Sendo D o Maior Divisor Comum entre os números 525 e 1120, e M o Mínimo Múltiplo Comum entre 

eles, determine o valor de M – 250.D. 
 
03. O piso de uma sala retangular, medindo 3,52 m × 4,16 m, será revestido com ladrilhos quadrados, 

de mesma dimensão, inteiros, de forma que não fique espaço vazio entre ladrilhos vizinhos. Os 
ladrilhos serão escolhidos de modo que tenham a maior dimensão possível. Na situação apresentada, 
o lado do ladrilho deverá medir quantos centímetros? 

 
04. No alto de uma torre de uma emissora de televisão duas luzes “piscam” com frequências diferentes. 

A primeira, “pisca“ 12 vezes por minuto e a segunda, “pisca“ 15 vezes por minuto. Se num certo 
instante as luzes piscam simultaneamente, determine após quantos segundos elas voltarão a piscar 
juntas. 

 
05. No estoque de uma papelaria, há uma caixa com várias borrachas iguais e, para facilitar as vendas, o 

dono dessa papelaria decidiu fazer pacotinhos, todos com a mesma quantidade de borrachas. Ao fazer 
isso, notou que era possível colocar 3 ou 4 ou 5 borrachas em cada pacotinho e, assim, não sobraria 
borracha alguma na caixa. Determine o menor número de borrachas que essa caixa poderia conter. 

 
06. Uma coleção de miniaturas de brinquedos é formada por 328 carrinhos, 256 motos e 192 caminhões. 

Os brinquedos serão organizados em grupos com a mesma quantidade, de modo que cada grupo seja 
formado pelo mesmo tipo de miniatura. Desejando-se que cada grupo tenha o maior número possível 
de miniaturas, determine então o número de brinquedos em cada grupo e a quantidade de grupos 
formados com motos. 

 


