
 

 

Tarefa 04 - Professor Salviano 
 

 
01. Em certo jogo, há 24 cartas vermelhas e 40 azuis para serem distribuídas igualmente entre os 

participantes. Se nenhuma carta pode sobrar, então qual é o número máximo de pessoas que podem 
participar do jogo? 

 
02. Tiago vai ao cinema a cada 3 dias, à aula de dança a cada 5 dias e ao estádio a cada 10 dias. Se, hoje, ele 

realizou essas três atividades, então em quanto tempo ele realizará novamente essas três atividades em 
um mesmo dia? 

 
03. Sobre o contorno de um terreno retangular de dimensões 7480 e 1020 metros, deseja-se plantar árvores 

a uma mesma distância, de maneira que haja uma árvore em cada esquina. Qual a menor quantidade de 
árvores que podem ser plantadas? 

 
04. Mariana é doceira e vende pacotes com 10 biscoitos cada um e caixas com 6 bombons cada uma. Certo 

cliente pretende comprar a mesma quantidade de biscoitos e de bombons. Quantos pacotes de biscoitos e 
quantas caixas de bombons ele deve comprar, no mínimo, para conseguir o que deseja? 

 
05. Três automóveis A, B e C partem ao mesmo tempo da linha de partida de uma pista circular que tem 

240m de comprimento. Se A se desloca com velocidade de 8m/s; B, com 5m/s; e C, com 3m/s, então 
em quanto tempo os três realizarão o primeiro encontro na linha de partida? 

 
06. Um marceneiro recebeu 40 toras com 8 metros de comprimento cada uma e 60 toras com 6 metros de 

comprimento cada uma. Ele deve cortar as toras em pedaços de mesmo tamanho e o maior possível. 
Quantos pedaços serão obtidos por ele? 

 
07. Três pessoas se encontram em um consultório e verifica-se que a primeira vai ao consultório a cada 3 dias; 

a segunda, a cada 5 dias; e a terceira, a cada 7 dias. Quantos dias devem se passar para que as três 
pessoas se encontrem novamente no referido consultório? 

 
08. Dona Carla participa de um bazar beneficente com a finalidade de arrecadar fundos para uma creche. Ela 

fez, para vender, 840 bombons de leite e 900 bombons de fruta e precisa empacota-los. Se cada pacote 
deve ter apenas bombons de um mesmo sabor, todos os pacotes devem ter o mesmo número de bombons, 
os pacotes devem conter o maior número possível de bombons e não deve sobrar bombom algum fora dos 
pacotes, então quantos bombons dona Joaquina deve colocar em cada pacote? 

 
09. Três cabos, que têm 120, 150 e 180 metros de comprimento, são divididos no menor número de partes 

possível de igual comprimento inteiro. Qual o comprimento de cada parte? 
 
10. Para o casamento de Bia, Ana encomendou 600 rosas, 300 margaridas, 225 cravos e 100 antúrios. Ela 

quer fazer arranjos de flores para enfeitar o salão de festas, sem deixar sobrar qualquer flor. Todos os 
arranjos devem ser iguais e, para isso, devem ter o mesmo número de rosas, de margaridas, de cravos e 
também de antúrios. Desejando montar o maior número possível de arranjos, quantas flores Ana deve 
colocar em cada um dos arranjos? 

 


